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Andrzej Seweryn powrócił po latach na Ursynów

Czyt. str. 7

Miasto drenujeZ prawa będzie w lewo Czarno w Arenie

Czyt. str. 8 Czyt. str. 6 Czyt. str. 13

23 stycznia 2014        czasopismo bezpłatne Nr 3 (692)

FOTO ZENON DĄB



2

G dyby przyjmować za do-
brą monetę to, co mówią
otaczający nas politycy,

należałoby każdą wyrażoną
przez nich myśl traktować w for-
mule antynomii. A taż oznacza,
że wypowiedziane zdanie wtedy
jest prawdziwe, kiedy jest fałszy-
we. Lub odwrotnie. Dla prostego
zilustrowania tej formuły specja-
liści logiki zawsze cytują słynny
przykład: “pewien Kreteńczyk po-
wiedział, że wszyscy Kreteńczy-
cy kłamią”. 

I właśnie antynomia jest dla
polityków wprost idealnym
narzędziem komunikowania

ze społeczeństwem, do czego po

części nawiązuje w tym numerze
“Passy” Andrzej Celiński (“Reset”
na str. 10). W bulwersującej coraz
bardziej sprawie rozwiązania
Wojskowych Służb Informacyj-
nych, wiążącej się z ewidentnymi
zafałszowaniami i  nadużyciami,
a oznaczającej z pewnego punktu
widzenia nawet zdradę stanu -
główny aktor Antoni Macierewicz
wymiguje się dosyć bezczelnie od
jakiejkolwiek odpowiedzialności.
A co dziwniejsze, w tym wymigi-
waniu się istotnej pomocy udzie-
la mu prokuratura. W jej rozu-
mieniu zapewne prosty policjant,
pilnujący porządku na ulicy, jest
funkcjonariuszem publicznym,
Macierewicz natomiast - jako
przewodniczący komisji likwidu-
jącej WSI - takowym akurat nie
był. A co więcej, jego raport ma nie
mieć rangi dokumentu urzędo-
wego. Biorąc taką opinię prokura-
torską na serio, wypada się do-
myślać, iż w tym wypadku mieli-
śmy do czynienia z uzurpator-
skim działaniem jakiegoś samo-
zwańca, który na własne życze-
nie rozwalił legalne służby wy-
wiadu i kontrwywiadu, dopusz-
czając w dodatku do ujawnienia
nazwisk ważnych agentów. Bar-
dzo to zatem ciekawy tok rozu-
mowania, prowadzący do wnio-
sku, że w tym wypadku Antoni
M. to człowiek niewinny jako leli-
ja i jakiekolwiek sądy albo komi-
sje sejmowe mogą mu co najwyżej
naskoczyć. 

Od razu przypomina się pi-
jacki wybryk jednego z sy-
nów Lecha Wałęsy (naów-

czas prezydenta RP). Ów mło-
dzian, nawalony jak stodoła po
żniwach, był uprzejmy walnąć au-
tem w starszą panią, doprowa-
dzając ją do trwałego kalectwa i
finansowej ruiny. Ale sąd uznał,
że biedakowi trzeba wymierzyć
karę pozbawienia wolności jedy-
nie w zawieszeniu, uwierzywszy
adwokatowi, który zasugerował,
że nie tyle alkohol sprowadził Wa-
łęsowicza na złą drogę, ile “po-
mroczność jasna”. Cała Polska
śmiała się z tej pomroczności, ale
sądowi wcale nie było do śmie-
chu, skoro taki argument został
jednak wzięty pod uwagę. No cóż,
nic dziwnego, że dzisiejsi satyry-
cy już nie są w stanie nas rozśmie-
szyć, skoro samo życie - zwłaszcza
w wymiarze sprawiedliwości -
przerosło nawet najlepszy kaba-
ret. No cóż, kabaretowo brzmią
na przykład zarzuty kierowane
pod adresem Jurka Owsiaka i dy-

rygowanej przez niego Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tak, jakby WOŚP biedniutkiej
służbie zdrowia bardziej szkodził
niż pomagał.

N a naszym własnym po-
dwórku mamy z kolei nie-
złą jazdę z projektem

Szpitala Południowego, którego
wybudowanie na Ursynowie -
chyba dość lekkomyślnie - obieca-
ła nam prof. Hanna Gronkiewi-
cza-Waltz jeszcze jak kandydatka
na prezydenta Warszawy. Obiet-
nicy za cholerę nie udaje się zre-
alizować. I wcale nie dlatego, że
to nazbyt kosztowna inwestycja,
jeno z powodu kłopotów z lokali-
zacją nieszczęsnej placówki. Ten
pechowy szpital może już wystę-
pować pod kryptonimem “Tań-
czący z planami”. Początkowo
chciano go umiejscowić w rejo-
nie ulicy Indiry Gandhi, potem
mówiło się o terenie przy ul. Rot-
mistrza Pileckiego, by wreszcie
zawędrować kapkę dalej - na ul.
Roentgena, również w sąsiedz-
twie Centrum Onkologii. Ale
wszędzie okazało się to biciem
głową o mur. Z różnych zresztą
powodów.

W tej chwili druga ze
wspomnianych działek
została wystawiona na

sprzedaż przez właściciela
(SGGW) i przynajmniej można
mieć pewność, że to nie miasto ją
odkupi, bo trzeba byłoby wysu-
płać na ten cel 35 mln złotych, a

skąd je wziąć, skoro miejski bu-
dżet przypomina za krótką koł-
drę? Już nie wiadomo który raz
władze stolicy same sobie udo-
wodniają, iż brak racjonalnej go-
spodarki gruntami sprawia, że
miasto jest zabudowywane na
dziko. Deweloperzy mogą sobie
budować z całą niefrasobliwością,
mając świadomość, że po nich
choćby potop. 

N a Ursynowie akurat bodaj
jeszcze bardziej niż plano-
wany już dzielnicowy dom

kultury przydałby się zestaw 2-3
pełnowymiarowych boisk piłkar-
skich i treningowe boisko lekko-
atletyczne. Tego rodzaju inwesty-
cję dałoby się jeszcze wcisnąć na ty-
łach hipermarketu Real, ale w tej
kwestii władze miasta musiałyby
się porozumieć z władzami pań-
stwa, bo to ono jest ponoć właści-
cielem jednej z tamtejszych dzia-
łek. Do takiego porozumienia
pewnie nigdy nie dojdzie, tak jak
nie widać dobrej woli ze strony
miasta, jeśli chodzi o niezwykle

potrzebny nowy stadion dla lekko-
atletów na terenie Skry. Sąd wła-
śnie orzekł, że ten klub ma oddać
20-hektarowy teren przy Wawel-
skiej z powrotem pod zarząd mia-
sta, a to oznacza, że zamiast tar-
tanowej bieżni i trawiastych boisk
mogą wkrótce stanąć tam bloki.
Ewentualna sprzedaż owego grun-
tu znacząco zasiliłaby kasę miej-
ską, a o swoje miejsce na warszaw-
skiej ziemi niech “królowa spor-
tu” już martwi się sama - tak moż-
na domniemywać z zachowań
wielkorządców z Placu Bankowe-
go. Aż wstyd przypominać, że to
Warszawa wydała legendarnych
mistrzów lekkoatletyki: Janusza
Kusocińskiego, Edmunda Piąt-
kowskiego, Irenę Kirszenstein-Sze-
wińską, Ewę Kłobukowską, Jac-
ka Wszołę, Kamilę Skolimowską,
do których dołączył dzisiaj dwu-
krotny złoty medalista olimpijski
Tomasz Majewski. 

M oże o Skrę powalczy cho-
ciaż w Radzie Warsza-
wy niegdysiejszy gwiaz-

dor wyścigów motorowodnych
Waldemar Marszałek, którego
tak wspaniale uhonorowano pod-
czas ogólnopolskiej gali mistrzów
sportu w hotelu Hilton? W tym
wypadku przynajmniej nie ma
problemów z usytuowaniem
obiektu, z jakimi trzeba się bory-
kać szukając miejsca dla Szpitala
Południowego.
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Minął kolejny ważny, bo
już 30. rok istnienia
pierwszej ursynowskiej
Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej nr 18 w
Warszawie. Z tego tytułu
15 stycznia odbyło się
piękne jubileuszowe spo-
tkanie.

Wśród licznie zaproszo-
nych gości na urodzi-
ny Poradni przybyli

m.in. Witold Kołodziejski – za-
stępca burmistrza Dzielnicy Ursy-
nów, radna Teresa Jurczyńska-
-Owczarek – przewodnicząca Ko-
misji Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji, radna Ewa Cygańska
– przewodnicząca Komisji Budże-
tu i Finansów, Mirosława Żuraw-
ska – naczelnik Wydziału Oświa-
ty i Wychowania, Beata Oliwa –
kierownik Działu Pomocy Rodzi-
nie w OPS Ursynów, Dorota Pent-
z-Gutowska – kierownik II Zespo-
łu Kuratoryjnej Służby Sądowej
Sądu Rejonowego m.st. Warsza-
wy, Jolanta Michalczak – kura-
tor zawodowy Sądu Rejonowe-
go m.st. Warszawy, a także dy-
rektorzy zaprzyjaźnionych pla-
cówek oświatowych i warszaw-
skich poradni, Magdalena Go-
gacz i Magdalena Kuwałek – in-
spektorki Wydziału Oświaty i wy-
chowania oraz dr Wojciech Brej-
nak, Krystyna Jabłońska, Małgo-
rzata Januszek, a także byli i obec-
ni pracownicy poradni.

Kilka minut po dwuna-
stej usłyszeliśmy pierw-
szy utwór „Dom wscho-

dzącego słońca” (The House of
The Rising Sun) wykonany przez
ucznia SP nr 313 Tomasza Żu-
ka. Ta instrumentalna, spokoj-
na melodia wprowadziła nas w
uroczysty nastrój wyjątkowego
spotkania. Zaraz potem wystąpił
urokliwy „Chór Cybisek”, z tej
samej szkoły, który zaprezento-
wał dwie pogodne piosenki, za-
chęcające i do radosnego słucha-
nia, i do ponownego przeżywa-

nia okresu świąteczno-nowo-
rocznego. W takiej oto dźwięcz-
nej atmosferze dyrektor Poradni
Irena Wojciechowska serdecz-
nie przywitała wszystkich zapro-
szonych gości oraz pracowni-
ków. Następnie głos zabrali Wi-
told Kołodziejski i Teresa Jur-
czyńska-Owczarek, którzy w

swoich wystąpieniach podkre-
ślili ogromną rolę i pomoc spe-
cjalistów pracujących w Poradni
w rozwiązywaniu problemów
dydaktyczno-wychowawczych
dzieci z ursynowskich placówek
oświatowych. Przekazali wią-
zankę pięknych kwiatów wraz z
życzeniami dalszych sukcesów.

K ażdy jubileusz zachę-
ca do przywołania licz-
nych refleksji, do od-

tworzenia wielu wspomnień
głęboko ukrytych w naszych
sercach i w pamięci, do wspól-
nego przeżywania tego, co bez-
powrotnie minęło. To najlepszy

czas na swoistą sentymentalną
podróż do ludzi, miejsc i zda-
rzeń, które tworzą historię. O
minionych latach istnienia na-
szej Poradni wspaniale opowia-
dali założyciele i pierwsi dyrek-
torzy Krystyna Jabłońska i dr
Wojciech Brejnak. Mogliśmy
usłyszeć niebanalną opowieść

o tym, jak powstawała Porad-
nia, z jakimi trudami i radościa-
mi mieli do czynienia wszyscy
pracownicy, co dawało im sa-
tysfakcję w codziennej pracy, a
co tak po ludzku odbierało na-
dzieję. Jednak niekończący się
zapał, optymizm i zawodowy
trud całego grona zaowocował
licznymi sukcesami, nowościa-
mi i zmianami.

Kolejny etap istnienia po-
radni na Ursynowie zaj-
mująco i barwnie za-

prezentowała dyrektorująca
przez następne dwie dekady
Małgorzata Januszek. W swojej

lirycznej opowieści przypomnia-
ła różne zdarzenia i sytuacje, któ-
re składały się na codzienną
działalność tej placówki i tym sa-
mym dokonała szczególnego
podsumowania swojej wielolet-
niej pracy na stanowisku dyrek-
tora. Z pewną nutką tkliwości i
serdeczności przywołała postaci,

które tworzyły atmosferę i nieza-
pomniany klimat tego miejsca –
cały czas w murach mieszkalne-
go bloku przy ulicy Związku
Walki Młodych 22. Na koniec
podziękowała wszystkim, z któ-
rymi pracowała i obecnie współ-
pracuje oraz przekazała wszyst-
kim życzenia pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Wspomnienia wywo-
łały wśród pracow-
ników falę cudnych

wzruszeń i emocji. Ten nastrój
pięknie podtrzymał kolejny wy-
stęp chóru z SP nr 313. Dzieci z
uśmiechniętymi twarzami i roz-

bieganymi oczkami zaśpiewa-
ły następne piosenki, a Tomasz
zagrał na pianinie żywiołowego
rock and rolla. Po muzycznej
prezentacji dyrektor Poradni
podziękowała młodym arty-
stom i przekazała cukierkowy
kosz wypełniony po brzegi sma-
kołykami. Radość bijąca z

uczniowskich twarzy mówiła
sama za siebie. 

Kolejnym istotnym punk-
tem urodzinowego spo-
tkania była prezentacja

multimedialna ukazująca aktual-
ną szeroką ofertę PP-P nr 18. Ire-
na Wojciechowska opowiedziała
o najważniejszych przedsięwzię-
ciach podejmowanych przez po-
szczególnych specjalistów, o no-
wych działaniach profilaktycz-
nych wspierających wszechstron-
ny rozwój dziecka, zaprezento-
wała innowacyjne programy i za-
jęcia prowadzone w naszej pla-
cówki. Całość wypowiedzi do-

pełniły liczne slajdy ukazujące
dzieci i młodzież podczas pracy
ze specjalistami. To był wspania-
ły moment, aby snuć osobiste
wspomnienia związane z kon-
kretnym dzieckiem, które uczęsz-
czało na nasze zajęcia terapeu-
tyczne. Bo nie sposób wymazać
z pamięci młodego człowieka,
który pierwszy raz poprawnie
wypowiedział głoskę sz, r, k itp.,
bezbłędnie napisał dyktando,
wzorcowo, wręcz z aktorską dyk-
cją odczytał długi tekst literacki,
precyzyjnie wykonał trudne ćwi-
czenie ruchowe i wreszcie szyb-
ko policzył do stu z przekrocze-
niem progu dziesiątkowego. Te
osoby na pewno pozostaną w na-
szych zawodowych refleksjach
już na zawsze. 

Na zakończenie części ofi-
cjalnej Irena Wojcie-
chowska podziękowała

byłym dyrektorom PP-P nr 18 oraz
byłym i długoletnim pracownikom
za Ich trud, wieloletnią pracę, po-
moc i działalność diagnostyczno-
-terapeutyczną. Przekazała pa-
miątkowe dyplomy oraz kwiaty.
Następnie zaprosiła wszystkich za-
proszonych gości na spacer po Po-
radni i urodzinowy tort.

Przez kolejne dwie godzi-
ny trwały rozmowy i
słowne wspominki w

mniejszych grupkach, słychać by-
ło śmiech i radosne opowiastki.
Chętni goście obejrzeli nowe ga-
binety, nowoczesny sprzęt i ko-
lorowe pomoce do pracy z naj-
młodszymi. Lawinowo posypały
się z ust różnych osób słowa uzna-
nia, gratulacje i serdeczne życze-
nia na kolejne trzydzieści lat. Za
wszystkie wzruszające, miłe dla
naszego serca i ucha słowa DZIĘ-
KUJEMY. W swoim zawodowym
życiu zawsze będziemy pamiętać
„że troska o dziecko jest pierw-
szym i podstawowym sprawdzia-
nem stosunku do człowieka”. 

M a ł g o r z a t a  
H r y n i e w i c z - C z a r n e c k a
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Były premier pożegnany w Konstancinie

W sobotę 18 stycznia w kościele Wniebowzięcia NMP przy ul. Piłsudskiego w Konstancinie-Je-
ziornie odbyła się uroczystość pogrzebowa prof. zw. dr hab. Zbigniewa Messnera. Były premier spo-
czął na cmentarzu w Skolimowie, miał 85 lat.

Messner urodził się 13 marca 1929. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach, w 1961
doktoryzował się na tej uczelni. W 1977 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1968 r. pełnił funk-
cję prorektora, a od 1975 do 1982 rektora tej uczelni. W 1983 r. Messner został wicepremierem ds.
ekonomicznych, a 6 listopada 1985 roku – po mianowaniu Wojciecha Jaruzelskiego na funkcję Prze-
wodniczącego Rady Państwa – Prezesem Rady Ministrów. Jako ekonomista miał się zająć wpro-
wadzaniem trudnych reform gospodarczych. W wyniku klęski referendum 19 września 1988 Mes-
sner złożył dymisję. W latach 1985–1989 sprawował funkcję posła, po 1989 r. powrócił do działal-
ności naukowej. Poza działalnością polityczną i uniwersytecką był również działaczem sportowym,
a w latach 1963-68 prezesem klubu piłkarskiego Piast Gliwice.

Snowpark na Ursynowie czeka tylko na śnieg
Na mieszkańców Ursynowa czeka w tym roku kolejna sportowo–rekreacyjna atrakcja. Dzięki

współpracy Dzielnicy Ursynów oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych na
terenie Góry Trzech Szczytów (Park Cichociemnych, okolice ul. Kazury) powstał snowpark.

Snowpark jest realizowany w ramach projektu Warszawskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstre-
malnych pod nazwą „I Have a Dream Snowpark” i będzie funkcjonował (w przypadku korzystnych
warunków pogodowych) do 13.04.2014. Korzystanie ze snowparku jest bezpłatne.  

Ustawiono siedem przeszkód w trzech układach, z których każdy odpowiada określonemu po-
ziomowi umiejętności, co gwarantuje możliwość wykorzystania urządzeń zarówno przez począt-
kujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników.

Finał kolejnej akcji „Alert dla zwierząt”
14 stycznia pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów przekazali do przytulisk AMI i AMI2 dary ze-

brane w ramach kolejnej edycji akcji „Alert dla zwierząt”. Akcja zbierania darów dla bezdomnych
zwierząt trwała w ursynowskim Ratuszu od 4 grudnia. Dzięki ofiarności mieszkańców Ursynowa,
udało się zebrać ok. 75 kg suchej karmy, ponad 39 kg puszek dla psów, 16 kilogramów puszek dla
kotów, a także ok. 15 kg makaronu, ryżu i kaszy.

Oprócz karmy miłośnicy zwierząt dostarczyli kołdry, koce, legowiska, które będą bardzo przy-
datne podczas trwającej zimy, a także smycze, obroże, kagańce i zabawki. Część zebranych darów
(karmy i akcesoria dla kotów) zostało przekazanych Fundacji „KARUNA – ludzie dla zwierząt”, któ-
ra opiekuje się blisko 400 wolno żyjącymi kotami.

Przytuliska AMI i AMI2 są pod stałym nadzorem i opieką Urzędu Dzielnicy Ursynów. W przytu-
liskach przebywa obecnie 70 psów.  Należy podkreślić, iż psy nie są trzymane na łańcuchu – bie-
gają swobodnie po dużym terenie. Zwierzęta są wysterylizowane, posiadają aktualne książeczki
zdrowia. Przytuliska przez cały czas prowadzą program adopcji i poszukują dobrych ludzi, chęt-
nych do przygarnięcia psów.

,,Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości” – Tadeusz Kotarbiński

30 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Informacje dla mieszkańców
Dnia 26 lutego odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu inwestycji „Galeria Ka-

baty” (rozbudowy TESCO). Poniżej przedstawiamy przygotowany już teraz projekt uchwały Ra-
dy Dzielnicy w sprawie TESCO wraz z projektem uzasadnienia.

Uchwała nr.......... Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy z dnia............. w sprawie przepro-
wadzenia wysłuchania publicznego

Na podstawie § 34 Statutu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, stanowiącego załącznik do
uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy w sprawie nadania statutów dzielnicom mia-
sta stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2010r, nr 32, poz 435
oraz poz 454), Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§§ 11.. Postanawia się przeprowadzić wysłuchanie publiczne w sprawie projektu inwestycji Gale-
ria Kabaty w dniu 26.02.2014 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy w Warszawie, aleja KEN 61.

§§ 22.. Wysłuchanie składać się będzie z dwóch części – wystąpienia przedstawicieli inwestora Ga-
lerii Kabaty i dyskusji z udziałem zainteresowanych stron.

§§ 33.. Dyskusja podczas wysłuchania publicznego, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzo-
ne z zachowaniem następujących zasad:

11.. Zasada informacji – swobodne wystąpienie przedstawicieli inwestora Galerii Kabaty o plano-
wanej inwestycji.

22.. Zasada jawności – podczas dyskusji swobodne wystąpienie zainteresowanych osób i organi-
zacji, dostęp do spisanego protokołu z wysłuchania.

33.. Zasada równego prawa – jednakowy czas wypowiedzi w dyskusji – 2 min. osoby prywat-
ne 5 min. przedstawiciele organizacji społecznych – po wypełnieniu ankiety, w kolejności usta-
lonej przez prowadzącego wystąpienie publiczne, łączny czas trwania wysłuchania ustala się na
trzy godziny.

44.. Zasada jednego wystąpienia – podczas dyskusji mówca może wystąpić tylko raz.
55.. Zasadą jest, że osoby biorące udział w dyskusji podczas wysłuchania publicznego, mają pra-

wo złożyć do protokołu teksty niewygłoszonych wystąpień.
66.. Zasadą jest możliwość ustosunkowania się przedstawicieli inwestora na zakończenie dysku-

sji, do pytań i tez zgłoszonych podczas jej trwania.
77.. Z przeprowadzonego wysłuchania publicznego sporządzony zostanie protokół dokumentu-

jący jego przebieg. Protokół zostanie opublikowany na stronie internetowej Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy.

§§ 44.. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów m. st. War-
szawy.

§§ 55.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr …. Rady Dzielnicy Ursynów  Miasta Stołecznego Warszawy z
dnia ……… w sprawie z przeprowadzenia wysłuchania publicznego

Zgodnie z § 34 Statutu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Rada Dzielnicy w sprawach ważnych
lub budzących duże zainteresowanie mieszkańców Dzielnicy może podjąć uchwałę o przeprowa-
dzeniu wysłuchania publicznego, określając zasady jego przeprowadzenia. Przeprowadzenie wy-
słuchania publicznego  związane jest z wystąpieniami mieszkańców dotyczącymi planowanej
rozbudowy hipermarketu „TESCO”.
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IKEA wspiera dzieci
Dzięki akcji „1 euro to majątek – Pluszaki dla edukacji”

z 84 tys. sztuk maskotek zakupionych przez klientów IKEA
w Jankach i na Targówku, 1 euro z każdej zabawki zosta-
nie przekazane na program edukacyjny skierowany do
dzieci z biednych rodzin na całym świecie. Jedno euro
wystarczy, by kupić książki i materiały szkolne dla pięcior-
ga dzieci. Za zebraną tylko w Warszawie kwotę będzie
można kupić materiały szkolne dla ponad 420 tys. dzieci

z różnych regionów świata.
Dodatkowo ponad 600 pluszaków zebranych, dzięki dobroczynności mieszkańców stolicy, trafi

do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Trans-
portu Sanitarnego w Warszawie. Maskotki będą jeździć karetkami i latać śmigłowcami wraz z le-
karzami i ratownikami medycznymi do chorych lub poszkodowanych w wypadkach dzieci. 

Małym pacjentom często towarzyszy strach i zagubienie, dlatego to właśnie oni najbardziej po-
trzebują ciepła i poczucia bezpieczeństwa. Z pewnością byłoby im łatwiej, gdyby w takich chwilach
mieli pod ręką kolorowego i miękkiego przyjaciela – pluszową maskotkę. I choć taki przyjaciel nie
pocieszy słowem, z pewnością jednak cierpliwie wysłucha, a wszystkie powierzone mu sekrety za-
chowa dla siebie. Wspólna akcja UNICEF, IKEA Targówek i IKEA Janki oraz hojność mieszkańców
stolicy sprawiły, że takich kolorowych przyjaciół zyska ponad 600 dzieci, które zdane są na pomoc
lekarzy i ratowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego i Transportu Sanitarnego w Warszawie. 

Pracownicy pogotowia zapewniają, że pluszaki są prawdziwym wsparciem także dla nich. Prze-
łamując bariery spowodowane strachem i cierpieniem ułatwiają kontakt z dzieckiem.

– Maskotki stały się nieodłącznym elementem wyposażenia naszych śmigłowców. Widok kolo-
rowej zabawki niejednokrotnie powoduje uśmiech na twarzy małego pacjenta, mimo tego, że
znajduje się on właśnie w trudnej niezrozumiałej sytuacji. Dodatkowo pozwalają one odwrócić uwa-
gę dziecka od czynności medycznych, które są wykonywane – mówi Robert Gałązkowski, dyrek-
tor SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wielcy artyści stanowiący
dobro narodowe często
pozostają w cieniu co-
dziennych spraw. O ich ge-
niuszu i znaczeniu dla kul-
tury dowiadujemy się przy
okazji rocznic lub wyda-
rzeń okolicznościowych. 

Jak pokazuje przykład niedaw-
no zmarłego Wojciecha Kilara za-
interesowanie nawet najwybit-
niejszą postacią jest krótkotrwałe. 

Warszawscy artyści należący
do Grupy Twórczej Symfonia już
wcześniej postanowili oddać
hołd innemu znakomitemu pol-
skiemu Kompozytorowi Witol-
dowi Romanowi Lutosławskie-
mu (ur. 25 stycznia 1913) w set-
ną rocznicę urodzin przygoto-
wując wystawę malarstwa i rzeź-
by inspirowaną jego muzyką -
„Lutosławski-źródło inspiracji”.
Wystawa ta, po prezentacji w
Warszawie pokazywana jest od
10 stycznia w Filharmonii Świę-
tokrzyskiej w Kielcach.

Podczas jej otwarcia zagrała Or-
kiestra Filharmonii Świętokrzy-
skiej, którą dyrygował Jacek Ro-
gala. Uroczysty wieczór prowadził
Adam Czopek - dziennikarz i publi-
cysta muzyczny, kolekcjoner, któ-

ry od 25 lat publikuje recenzje ope-
rowe w prasie codziennej i facho-
wych dziennikach muzycznych.
Warto dodać, że jego kolekcja pla-
katów operowych zaliczana jest do
największych w Europie. Wieczór
uświetniła pierwsza dama polskiej
operetki Grażyna Brodzińska.

W przerwie koncertu Dyrek-
tor Filharmonii p. Jacek Rudnic-
ki wraz z kuratorkami wystaw
poświęconych twórczości Witol-
da Lutosławskiego: Anną Foryc-
ką–Putiatycką i Barbarą Bielec-
ką-Woźniczko otworzyli wysta-
wę. Obecny był też Prezes Okrę-
gu Warszawskiego Związku Pol-
skich Artystów Plastyków - Ja-
cek Maślankiewicz, który pod-
kreślił organizacyjny i artystycz-
ny wkład kuratorów.

Wystawa ta zorganizowana
jest również w pierwszą rocznicę
śmierci wybitnego malarza i teo-
retyka sztuki prof. Jacka Sempo-
lińskiego, miłośnika muzyki, na-
uczyciela wielu pokoleń artystów.

W wystawie udział wzięło 26
artystów prezentujących 45
prac:

Marek Ałaszewski, Tomasz
Awdziejczyk, Barbara Bielecka-
-Woźniczko, Wanda Badowska-

-Twarowska, Jan Brodziak, Alina
Dorada-Krawczyk, Edyta Dzierż,
Anna Forycka-Putiatycka, Mag-
dalena Hajnosz, Larysa Jarom-
ska, Jadwiga Jeziorska, Małgo-
rzata Kapłan, Jaga Karkoszka,
Bożena Korulska, Janusz Lewan-
dowski, Bożenna Leszczyńska,

Bogusław Lustyk, Jacek Maślan-
kiewicz, Mirosław Miroński, Ja-
cek Müldner-Nieckowski, Joan-
na Mrozowska, Danuta Nawroc-
ka, Iwona Ostrowska, Anna Pla-
isance, Małgorzata Roszkowska,
Jacek Sempoliński.

Obrazy warszawskich arty-
stów znakomicie prezentują się
w pięknym i obszernym, poło-
żonym na trzech poziomach foy-
er Filharmonii w Kielcach. Go-
ście przybyli na koncert, nie kry-
li swojego zachwytu i z zaintere-
sowaniem oglądali poszczególne
dzieła, szukając w nich inspiracji
muzycznych, którymi kierowali
się autorzy prac. Pomocny w zro-
zumieniu twórczości poszcze-
gólnych malarzy był obszerny
katalog wydany przez Grupę
Twórczą „Symfonia”, dostępny
w księgarni. 

Wystawę można oglądać do
10 marca. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Warszawscy artyści w Kielcach

MMiiłłaa RReeddaakkccjjoo „„PPaassssyy””,,
jestem mieszkanką Ursynowa, czytelniczką “Passy” i babcią dwu wnuczek. Redakcja „Passy”

zawsze żywo reaguje na wydarzenia i fakty, które są ważne dla czytelników. Zbliża się Dzień Bab-
ci, po nim Dzień Dziadka. Znów będą nam tajały serca : podziękowania, laurki, kwiatki, serdecz-
ności. Pomyślałam, że może warto zauważyć jak dużo my, Babcie i Dziadkowie, czerpiemy z kon-
taktów z dziećmi. Owoc moich przemyśleń pozwalam sobie przedstawić poniżej. Kto wie ? Mo-
że się przyda Redakcji ? A może komuś pozwoli docenić jaki ważny i cenny jest ten międzypoko-
leniowy kontakt. Z  s e r d e c z n y m i  p o z d r o w i e n i a m i  

D a n u t a  G a d o m s k a

Na Dzień Babci od Pewnej Babci
Spoglądam na nią. Jej towarzyszę.

Jak ona widzę. Jak ona słyszę.
I tak jak ona jestem ciekawa

znowu wszystkiego.
To ona sprawia,

że odzyskuję 
ufność i radość.

Dlatego nigdy nie będą zadość
moje starania.

I niechaj żadna z nas się
nie wzbrania przed konstatacją

(te, które wiedzą przyznają rację)
że zawsze wtedy gdy wnuki goszczą
każda z nas staje się coraz młodszą.

Niech więc przychodzą, 
niech często goszczą.

Niechaj się dzielą z nami miłością.
To dar bezcenny.
Powiedzcie sami

czyż nie cudownie szaleć z wnukami.
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Ktoś bardzo mądry powiedział
kiedyś, że prawdziwy patriota
to ten, kto w w każdej chwili go-
towy jest bronić społeczeństwa
przed własnym rządem (wła-
dzą). Im bardziej świat idzie na-
przód, tym większą konieczno-
ścią staje się podejmowanie
działań w celu obrony obywateli
przed władzą. Dotyczy to także
Warszawy. 

Przykładem tak widzianego pa-
triotyzmu jest Edward Snow-
den, amerykański analityk,

który ujawnił światu bezprawne działa-
nia rządu USA, polegające m. in. na
globalnym podsłuchiwaniu i wnikaniu
tym samym w prywatne życie obywate-
li na całym świecie. Jednak w swoim
kraju Snowden nie uzyskał statusu bo-
hatera, choć zdaniem milionów ludzi na
całej kuli ziemskiej należy mu się taki
status. Wręcz przeciwnie - w USA ten
odważny człowiek został okrzyknięty
zdrajcą i jeśli wpadnie w ręce amery-
kańskiego wymiaru sprawiedliwości,
pójdzie na dożywocie. 

WWarszawie obywatel z roku
na rok jest coraz dotkliwiej
łupiony przez ekipę aktu-

alnie rządzącą miastem. Stołeczna wła-
dza cierpi na chroniczny brak pieniędzy
spowodowany m. in. gigantycznym
marnotrawstwem środków (setki przy-
kładów, które Passa zacznie wkrótce
publikować), nieudolnością, a często
złą wolą stołecznych urzędników (set-
ki przykładów, które Passa zacznie
wkrótce publikować), bezmyślnym roz-
dawnictwem publicznych pieniędzy
(prawie pół miliarda zł na moderniza-
cję stadionu Legii, która przed kilkuna-
stoma dniami stała się prywatną wła-
snością dwóch osób), jak również bra-
kiem jakiejkolwiek wizji pozyskiwania
środków z innych źródeł niż kieszenie
warszawiaków. 

Drastyczne, dwie z rzędu pod-
wyżki cen biletów komuni-
kacji miejskiej, próby ograni-

czenia weekendowych kursów metra,
czy sięgające kilkuset procent podwyż-
ki opłat z tytułu wieczystego użytkowa-
nia gruntów, to efekt polityki opraco-
wanej i prowadzonej przez ekipę Han-
ny Gronkiewicz-Waltz. Polityka finan-
sowa władz stolicy opisana jest w kolej-
nych dokumentach zatytułowanych
“Założenia do projektu budżetu m.st.
Warszawy na rok...”. W założeniach na
rok 2012 widnieje znamienny zapis:
“Zwiększenie dochodów z podatków
lokalnych w ramach ustawowych sta-
wek MAKSYMALNYCH (podkreślenie
T.P.)”. W tym właśnie zapisie tkwi jądro
polityki finansowej HGW - należy na-
kładać na warszawiaków podatki lo-
kalne w maksymalnym wymiarze. Czy-
li, jak mawia młodzież - po całości, na
maksa. Ciężką rękę władzy szczególnie
czujemy w grudniu, bowiem właśnie
wtedy tysiące osób otrzymują z urzę-
dów dzielnic decyzje o zwiększeniu
opłaty z tytułu użytkowania wieczy-
stego gruntów. Po przeczytaniu urzę-
dowego pisma wielu mieszkańcom sto-
licy włosy na głowie stają dęba, wielu
doznaje palpitacji serca. Zdarzają się
bowiem podwyżki opłat nawet o kil-
kaset procent. 

Mokotowski urząd uszczęśli-
wił w grudniu ubiegłego
roku 250-procentową pod-

wyżką dwudziestu mieszkańców bu-
dynku przy ul. Narbutta 56. Ostatnia
aktualizacja opłat za tę nieruchomość
miała miejsce przed trzema laty, więc
z cyklu podwyżek wynika, iż w 2017 r.
władza ponownie zadysponuje w tym
miejscu wzrost daniny na rzecz mia-
sta o kolejne ćwierć tysiąca procent.
Pytanie tylko, czy wartość 324-metro-
wej działki, na której stoi owa kamieni-
ca, faktycznie wzrosła w ciągu ostat-
nich trzech lat aż o 250 proc. Miał to
udowodnić operat szacunkowy sporzą-
dzony na zamówienie mokotowskiego
urzędu w październiku. Na pierwszy
rzut oka wszystko gra, ale dokładna
analiza dokumentu dowodzi, że moż-
na mieć uzasadnione obiekcje co do
jego rzetelności. 

U stawa powiada, że wycena
aktualnej wartości gruntu
polega m.in. na porównaniu

przynajmniej kilkunastu nieruchomo-
ści REPREZENTATYWNYCH (to waż-
ne!) będących przedmiotem transakcji
sprzedaży w okresie ostatnich lat. Czy-
li, operat ma określić aktualną war-
tość nieruchomości przy założeniu, że
wartość ta odpowiada cenom, jakie
uzyskano za nieruchomości PODOB-
NE (to ważne!), które były przedmio-
tem obrotu rynkowego w danym rejo-
nie. Dane transakcyjne udostępnia rze-
czoznawcy Biuro Geodezji i Katastru
Urzędu m. st. Warszawy. Jakie repre-

zentatywne i podobne transakcje, ma-
jące służyć rzeczoznawcy do wyceny
324-metrowej działki przy Narbutta
56, udostępnili urzędnicy z biura kata-
stru? W katalogu 11. działek niezabu-
dowanych znalazły się dwie prawie
półhektarowe na... Ochocie (Włoda-
rzewska i Przy Parku) sprzedane łącz-
nie za bez mała 44 miliony złotych.
Dwie działki po pół hektara przy Wło-
darzewskiej mają być, zdaniem urzęd-
ników ze stołecznego katastru oraz
rzeczoznawcy, reprezentatywne i po-
dobne do kilkusetmetrowej działeczki
przy Narbutta 56 na Mokotowie.

A le to nie wszystko. W katalo-
gu znalazła się również 302-
metrowa działka przy ul. Dą-

browskiego na Mokotowie sprzedana
za 1,5 miliona zł. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nieru-
chomość ta nie jest terenem inwesty-
cyjnym, ponieważ w planie przezna-
czona została pod zieleń osiedlową.
Ba, działki tej nie wolno nawet ogro-
dzić. Swoją drogą ciekawe, kto zdecy-
dował się zapłacić górę pieniędzy za
niewielką działeczkę, którą można za-
budować w bardzo niewielkim stop-
niu. Kolejna rzecz, która czyni operat
dotyczący wyceny nieruchomości przy

Narbutta 56 wątpliwym jak idzie o je-
go rzetelność, jest to, iż aby dodatko-
wo wywindować aktualną wycenę, do-
rzucono do katalogu działkę przy ul.
Sobieskiego sprzedaną za prawie 10
milionów. Tyle że jest to nieruchomość
położona na obszarze D1.1 U-HB
(usługi, handel lub biura, z wyklucze-
niem zabudowy mieszkaniowej). Rze-
czoznawca porównuje więc działki zlo-
kalizowane na zupełnie innych obsza-
rach i o różnych funkcjach (Narbutta
56 to obszar D2 MW(U) - zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna z do-
puszczeniem usług). 

Kilka innych przykładów dziw-
nych wycen na Mokotowie spo-
rządzanych na potrzeby aktu-

alizacji opłat z tytułu użytkowania wie-
czystego. Teren po wschodniej osi ul.
Chodkiewicza (nr 6) został wyceniony
na 3200 zł za metr kwadratowy. Nato-
miast teren po zachodniej osi tej ulicy (nr
7), a więc ledwie kilkanaście metrów da-
lej, wyceniono na 2063 zł za metr. To ab-
solutny dziwoląg nie tylko w skali dziel-
nicy, ale również miasta i kraju. Kolejny
przykład. Kobieta otrzymuje w spadku
dom jednorodzinny (ok. 150 m. kw.) po-
sadowiony na działce o pow. 487 m kw.
przy ul. Lenartowicza. Chce go rozbudo-

wać, do czego ma prawo (np. kamienica
przy Narbutta 56 z 20 lokalami mieszkal-
nymi stoi na znacznie mniejszej działce).
Dzielnica odmawia jednak wydania po-
zytywnej decyzji i nakłada na nierucho-
mość opłatę z tytułu użytkowania wieczy-
stego w wysokości - uwaga! - 12.111 zł
rocznie. 

Doprowadzona do rozpaczy
właścicielka składa wniosek
o przekształcenie użytkowa-

nia wieczystego we własność, co ochro-
ni ją przed pazernym urzędem. Nieste-
ty, na Mokotowie czeka się na prze-
kształcenie całymi latami. Po nume-

rach i analizie kilkunastu wniosków
składanych przez obywateli ustaliliśmy
z dużą dozą prawdopodobieństwa, że
każdy z mokotowskich urzędników zaj-
mujących się przekształceniami (praw-
dopodobnie jest ich siedmioro) obra-
bia urzędowo zaledwie jedną, góra
dwie sprawy w miesiącu. Stąd wielolet-
ni poślizg, nie notowany np. na sąsied-
nim Ursynowie, gdzie proces prze-
kształceń przebiega bardzo sprawnie.
Może dlatego, że burmistrz tej dzielni-
cy nie jest namaszczony na to stanowi-
sko przez PO i nie musi przypochlebiać
się prezydent Warszawy dobrymi wyni-
kami w skubaniu swoich obywateli? 

Nawiązując do leadu niniejszej
publikacji informujemy, że
Passa nie ma aspiracji bycia

bohaterem broniącym praw uciśnio-
nych. Chcemy jednak doradzać war-
szawiakom, jak mogą obronić się przed
pazernością władzy. Każdy obywatel
dotknięty drastyczną podwyżką opłat z
tytułu użytkowania wieczystego ma
prawo odwołać się w ciągu 30 dni od
daty odebrania decyzji do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego. Jest to
- w znaczeniu procesowym - organ da-
nej jednostki samorządu terytorialnego,
w tym przypadku m. st. Warszawy, roz-
patrujący odwołania od decyzji admini-
stracyjnych. Obecnie SKO jest zasypy-
wane skargami na decyzje zwiększają-
ce wymiar opłat z tytułu użytkowania
wieczystego. W zasadzie proces odwo-
ławczy odbywa się w sposób następują-
cy: jeśli SKO uzna zasadność skargi z re-
guły nawołuje do zawarcia ugody. Bur-
mistrzowie mogą wówczas obniżyć wy-
miar opłaty do 20 proc. To niewiele, bo
operaty często są mocno zawyżone. 

Przedstawianie w SKO tzw. kontr-
operatów nie na wiele się zdaje.
Najlepszym wyjściem jest od-

wołanie się do arbitrażu. Dla przykładu
w Warszawie oceny takiej dokonuje Ko-
misja Arbitrażowa przy Polskiej Federa-
cji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Mająt-
kowych (należy zawrzeć z PFSRM umo-
wę cywilno - prawną na wykonanie takiej
opinii, kosztuje to kilka tysięcy złotych ).
Zgodnie z art. 157 ustawy o gospodarce
nieruchomościami ocenę prawidłowo-
ści sporządzenia operatu szacunkowego
dokonuje organizacja zawodowa rze-
czoznawców majątkowych. Zgodnie z
art. 157 ust. 1a tej ustawy operat sza-
cunkowy, w odniesieniu do którego zo-
stała wydana ocena negatywna, od dnia
wydania tej oceny traci charakter opinii
o wartości nieruchomości. 

Przedłożenie w SKO opinii Ko-
misji Arbitrażowej, stwierdzają-
cej, że opiniowany operat otrzy-

mał ocenę negatywną skutkuje wyda-
niem przez SKO orzeczenia odrzucają-
cego podwyżkę opłaty za użytkowanie
wieczyste. Po złożeniu stosownego
wniosku przez osobę skarżącą podwyż-
kę opłaty, SKO na podstawie art. 79 ust.
6 wyżej wymienionej ustawy orzeka o
zwrocie przez organ skarżącemu kosz-
tów wykonania opinii przez Komisję
Arbitrażową. W przypadkach nałoże-
nia na obywateli drastycznych podwy-
żek zachęcamy do skorzystania z takiej
drogi. Szczególnie duże wspólnoty
mieszkaniowe, ponieważ wtedy koszt
arbitrażu rozkłada się na kilkadziesiąt
lokali i w wypadku niewydania przez
Komisję Arbitrażową opinii negatyw-
nej poniesiony koszt staje się mniej do-
legliwy dla mieszkańców. 

Za kilka miesięcy kolejne wybo-
ry samorządowe. Warszawiacy
wybiorą nowe władze miasta.

Oby wybrali takie, które będę potrafiły
pozyskiwać środki do budżetu nie tylko
z kieszeni własnych obywateli. Takich
włodarzy stolicy, jakimi byli Stefan Sta-
rzyński czy Sokrates Starynkiewicz, któ-
ry bez zwiększania obciążeń podatko-
wych potrafił w krótkim czasie podwo-
ić dochody Warszawy. Biorąc pod uwa-
gę powyższe, jak również przehandlo-
wanie przez rządzącą aktualnie ekipę
rodowych sreber, czyli SPEC - co prędzej
czy później odbije się na naszych kiesze-
niach - należy uznać poprzedni wybór
dokonany przez warszawiaków w 2010
r. za chybiony. Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Jak szaleńczo rosną w Warszawie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dajmy się wrabiać urzędnikom

FOTO LECH KOWALSKI
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Tam, gdzie miał być szpital...Mistrz Andrzej Seweryn
FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI

KKoonnttrroowweerrssyyjjnnyy tteerreenn pprrzzyy uu zzbbiieegguu uulliicc RRoottmmiissttrrzzaa PPiilleecckkiieeggoo ii FFiilliippiinnyy PPłłaasskkoowwiicckkiieejj nnaa UUrrssyynnoowwiiee..
WW ttyymm mmiieejjssccuu ppllaannoowwaannoo ddoo nniieeddaawwnnaa wwzznniieessiieenniiee bbuuddyynnkkuu SSzzppiittaallaa PPoołłuuddnniioowweeggoo,, ccoo sszzyybbkkoo
zzoossttaałłoo zzaarrzzuuccoonnee.. TTeerraazz bbęęddąąccaa wwłłaaśścciicciieelleemm ggrruunnttuu ((66,,55 hheekkttaarraa)) SSGGGGWW wwyyssttaawwiiłłaa ddwwiiee ttaammtteejjsszzee
ddzziiaałłkkii nnaa sspprrzzeeddaażż,, wwyycceenniiaajjąącc jjee wwssttęęppnniiee nnaa 3355 mmllnn zzłłoottyycchh.. MMiiaassttoo rraacczzeejj tteerreennuu nniiee kkuuppii.. CCiieekkaawwee
zzaatteemm,, ccoo ttaamm ssttaanniiee zzaammiiaasstt sszzppiittaallaa??

Od pewnego czasu wiado-
mo było jedno: w niedzielę
(tę, która już była, 19
stycznia) Andrzej Seweryn
zawita do Teatru Za Dale-
kiego w Domu Sztuki SMB
„Jary” na Ursynowie z
monodramem „Molier”,
który miał mieć tu swoją
prapremierę. 

Wprawdzie można się było
spodziewać, że solowy występ

aktorski Seweryna, inspirowa-
ny tekstami autora „Świętosz-
ka” i „Skąpca” – bądź co bądź
komediopisarza – będzie lżej-
szy w treści i formie od podob-
nych „spotkań” tego wybitne-
go aktora z utworami Gombro-
wicza (ciekawy rezultat oglą-
daliśmy w Za Dalekim) czy
Szekspira. Ale tego, że Sewe-
ryn w swojej rzec można opo-
wieści scenicznej, zbudowanej

wokół perypetii zazdrosnego
bohatera Molierowskiej „Szko-
ły żon”, pozwoli sobie na tak
cudowny luz, doprawdy prze-
widzieć się nie dało. 

W dobry nastrój artysta
wprowadził publiczność już
pierwszym wejściem na scenę:
a wszedł krokiem tanecznym,
w rytm swingującej muzyki,
którą wybrał znany dziennikarz
radiowy i prezenter estradowy,
Paweł Sztompke. „Nie, nie, pro-
szę państwa: to ani Gene Kelly,
ani Fred Astaire, to naprawdę
będzie mieć związek z Molie-
rem – zaczął Seweryn. I dalej w
tym duchu, choć już bez „musi-
calowego” tła, potoczyła się hi-
storia czterdziestoletniego
(„starego”, jak na XVII-wieczne
standardy) mieszczanina, Ar-
nolfa, który szykując się do
ożenku z dziewczęciem znacz-
nie młodszym od niego, zaczy-
na przeżywać katusze, gdy ta
wpada w oko pewnemu mło-
dzieńcowi.

Seweryn – pamiętajmy: sam
jeden na scenie! – zrobił z tej hi-
storii spektakl. Improwizował,
czynił zabawne dygresje. Ba,
przeczytanie fragmentów tekstu
powierzył kilkorgu widzom!

Powstało tryskające energią,
choć przecież tylko jednooso-
bowe, przedstawienie, niemal-
że widowisko, lekkie przy tym,
dowcipne, finezyjne, stojące na
naprawdę najwyższym pozio-
mie. Widzowie zgotowali An-
drzejowi Sewerynowi długo-
trwałą owację na stojąco. Trze-
ba było widzieć ich rozradowa-
ne twarze, kiedy opuszczali
Dom Sztuki!

Spektakl został sfinansowany
ze środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

A B U
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Ursynowianie znają skrzy-
żowanie ul. Płaskowickiej
z ul. Puławską jak zły sze-
ląg. Kiedy nie było jeszcze
nieprzejezdnej nowej au-
tostrady A2, docierającej
do Puławskiej, głośno mó-
wiło się o wcześniejszym
wybudowaniu tak zwanej
„Puławskiej bis” – ciągu
ulic, który miał cały ruch
dochodzący do ślepego za-
ułka przy Puławskiej
wziąć na siebie lub pomóc
w przejeździe Puławską
do i z Piaseczna. 

A utostrada A2 stanęła
przy wlocie na Ursy-
nów i dalej ani rusz.

Zeszłoroczne referendum do-
tyczące usunięcia prezydent
Gronkiewicz-Waltz pomogło o
tyle, że kilku ważnych urzęd-
ników państwowych z premie-
rem na czele zobowiązało się
do znalezienia pieniędzy na
dalszą budowę A2 dla niepo-
znaki nazwaną trasą A2 lub w
nowomowie urzędników GDD-
KiA obwodnicą Warszawy. Jak
zwykle jesteśmy prekursorami,
bo obwodnica niczego nie ob-
wodzi, po obwodzie miasta nie
biegnie, a przecina na pół dziel-
nicę Ursynów, gdzie mieszka
jakieś 160-180 tysięcy ludzi.
Autostrada w tym miejscu już
ma się nie nazywać A2, bo
prawdopodobnie źle brzmi
sformułowanie „autostrada A2
przecina dzielnicę Ursynów”,
lepiej i pewniej jest nazwać
przyszły odcinek S2, czyli dro-
gą szybkiego ruchu i dla niepo-
znaki puścić ja w tunelu, mię-
dzy innymi pod lub nad linią
metra – ta sprawa chyba jeszcze
nie została rozstrzygnięta osta-
tecznie. Nic to, niech urzęda-
som, używającym argumentu,
że plany tej obwodnicy istnieją
od czasów Stefana Starzyńskie-
go, da Wszechmogący jak naj-
więcej zdrowia, skoro rozumu
poskąpił. Ciekawe czy ten zna-
komity prezydent przewidział
też tunel, bo skoro nie, to może
wrócić do projektu GDDKiA z
roku 2005, w którym A2 bie-
gła sobie swobodnie wzdłuż ul.
Płaskowickiej. Przypomnę tyl-

ko, że kiedy prezydent Stefan
Starzyński planował obwodni-
cę Warszawy w tym miejscu, to
Ursynów był wsią z kilkoma
chałupami na krzyż, a nie śred-
niej wielkości polskim miastem.
Zostawmy jednak historię na
boku.

Wjazd z ul Płasko-
wieckiej w ul. Pu-
ławską ma trzy pa-

sy ruchu – dwa do skrętu w le-
wo i jeden wyłącznie do skrętu

w prawo. Dzięki interpelacji
radnego Pawła Lenarczyka
(Nasz Ursynów) zostanie zmie-
niona organizacja ruchu na ul.
Płaskowickiej, na wysokości
skrzyżowania z ul. Puławską
w następujący sposób: na pra-
wym, skrajnym pasie dotych-
czas zezwalającym jedynie na
skręt w prawo w ul. Puławską
(w kierunku Centrum) zosta-
nie dopuszczony również skręt
w lewo w ul. Puławską (w kie-

runku Piaseczna). Jak twier-
dzi radny takie rozwiązanie za-
pewni większą płynność o do-
datkowe 8-10 samochodów na
każdy cykl zmiany świateł, czy-
li o 1/3 więcej pojazdów niż
obecnie. Interpelacja złożona
na ręce burmistrza Ursynowa,
została, zgodnie z kompeten-
cjami przesłana do Zarządu
Dróg Miejskich i spotkała się z
jego przychylnością. Co wię-
cej, okazuje się, że interpela-

cja radnego Pawła Lenarczyka
z 9 grudnia zeszłego roku była
niepotrzebna, bo Inżynier Ru-
chu już na początku grudnia
miał gotowy, zaopiniowany
przez Zarząd projekt zmiany
organizacji ruchu na tym
skrzyżowaniu.

Inżynierowi i ZDM gratu-
luję patrzenia w przy-
szłość i przewidywania

potencjalnych radnych interpe-
lacji. Rodzi się tylko jedno pyta-
nie: Czy informacja o oddaniu
do użytkowania Węzła Puław-
ska spadła na Inżyniera ruchu,
jak grom z jasnego nieba do-
piero w sierpniu i ocknął się po
kilku miesiącach, czy może za-
istniała jakaś inna siła wyższa?
Jeśli Inżynier wiedział o możli-
wym otwarciu tego odcinka A2
wcześniej niż we wrześniu, to
chyba mógł też zasymulować
wzmożony ruch na Puławskiej
i dostrzecz zwiększenie natę-
żenia ruchu na Ursynowie skie-
rowanego ul. Płaskowickiej do
skrzyżowania z Puławską.

Poniżej przytaczam
odpowiedź Inżyniera na
interpelację:

„W odpowiedzi na Pana in-
terpelację Zarząd Dróg Miej-
skich informuje, że Inżynier Ru-
chu m.st. Warszawy jako jed-
nostka zarządzająca ruchem na
terenie m.st. Warszawy przy-
gotował dokumentację obej-
mującą zmiany organizacji ru-
chu na wlocie ul. Płaskowickiej
w ul. Puławską. Projekt został
zaopiniowany w tutejszym Za-
rządzie na początku grudnia
br. Zgodnie z w/w projektem
skręt w lewo w ul. Puławską
ma zostać dopuszczony znaka-
mi poziomymi i pionowymi z
trzech pasów ruchu.

Lewy i środkowy pas będą
przeznaczone wyłącznie
do jazdy w lewo, nato-

miast skrajny prawy pas do jaz-
dy w lewo i prawo jednocześnie.
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy
po zatwierdzeniu w/w projektu
przekaże go do tutejszego Za-
rządu celem realizacji w terenie.
Projekt zostanie wykonany w te-
renie przy sprzyjających warun-
kach atmosferycznych.

Nawiązując do Pana za-
pytania odnośnie po-
szerzenia ul. Płasko-

wickiej informujemy, że nie po-
siadamy żadnej wiedzy doty-
czącej ewentualnej przebudo-
wy w/w ulicy. Jednocześnie in-
formujemy, że budową nowej
infrastruktury drogowej oraz
przebudową istniejącej na po-
ziomie inwestycyjnym zajmuje
się Zarząd Miejskich Inwestycji
Drogowych.”

Przypomnę, tylko, że
Dzielnica Ursynów od
kilku lat apeluje do

władz Warszawy o poszerzenie
ul. Płaskowickiej, niestety bez
rezultatu.

R y s z a r d  K o c h a n

Poniżej treść interpelacji rad-
nego Pawła Lenarczyka z 9 grud-
nia zeszłego roku:

IInntteerrppeellaaccjjaa

dotycząca poszerzenia ul. Pła-
skowickiej oraz zmiany na niej
organizacji ruchu.

Zwracam się z uprzejmą
prośbą o udzielenie mi infor-
macji czy rozważane jest posze-
rzenie ul. Płaskowickiej, a jeśli
tak, to w jakim okresie czasu,
ze szczególnym uwzględnie-
niem odcinka od ul. Puławskiej
do ronda przy skrzyżowaniu z
ul. Roentgena. 

Proszę również o rozważe-
nie możliwości dopuszczenia
jazdy w prawo i prosto (obec-
nie tylko jest możliwość skrętu
w prawo) z prawego, skrajne-
go pasa ul. Płaskowickiej przy
skrzyżowaniu z ul. Puławską
(kierunek jazdy: Piaseczno).
Takie rozwiązanie dałoby na
każdym cyklu świateł 8-10 sa-
mochodów szybciej opuszcza-
łoby ten newralgiczny punkt
komunikacyjny w naszej dziel-
nicy w porannych i popołu-
dniowych godzinach szczytu,
tj. o 1/3 więcej pojazdów niż
obecnie.

Obie moje prośby wynikają
z narastającego ruchu pojaz-
dów ul. Płaskowickiej w związ-
ku z otwarciem trasy S-2.

O czym można było się przekonać w sobotę, w ursynowskim Domu Sztuki SMB „Jary”. W tutejszym
Kinie Dokumentu, na seansie filmów o Czesławie Niemenie, zorganizowanym w dzień po 10. rocznicy
śmierci artysty, sala pękała w szwach! Na program złożyły się trzy filmy Eugeniusza Szpakowskiego.
Pierwszy z nich, zatytułowany po prostu „Czesław Niemen”, obrazował blaski i cienie całej kariery
wykonawcy nomen omen niezapomnianego „Wspomnienia”. Pozostałe – „Coś, co kochał najwięcej”
i „Dom gdzieś daleko” – koncentrowały się na jego nadniemeńskich dziecięcych i młodych latach.

Po projekcji, w ciekawej, wielowątkowej rozmowie z publicznością, Eugeniuszowi Szpakowskiemu
towarzyszyło dwóch innych znawców twórczości Czesława Niemena – autor dyskografii piosenkarza,
Tadeusz Skliński oraz dziennikarz Adam Kosiorek. Wzruszający pokaz, zorganizowany przy współpracy Studia
Filmowego Kalejdoskop, sfinansowała ze środków własnych Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy. B U A

Z ledwością starczyło miejsc siedzących dla wszystkich, którzy przyszli we wtorek do Galerii Do-
mu Sztuki SMB „Jary” na spotkanie zatytułowane „Mazury po 1945 roku. Końce i początki”.

Inicjatywa wyszła od mazurskiego autora i wydawcy, Waldemara Mierzwy, a Dom Sztuki podchwy-
cił ją ochoczo, jako że również wcześniejsze spotkanie z tym twórcą, promujące jego książkę „Miastecz-
ko”, cieszyło się tu dużym powodzeniem.

We wtorkowej rozmowie o powojennych, skomplikowanych losach Mazur, o tym, jak je przedsta-
wił Wojciech Smarzowski w głośnym filmie „Róża”, a także o dniu dzisiejszym tej przepięknej krainy,
Waldemara Mierzwę wspierali dwaj inni jej miłośnicy – wybitny pisarz Kazimierz Orłoś (związany z
Mazurami, jak sam wyznał, od dzieciństwa) oraz prof. Wojciech Łukowski z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Rzecz jasna głos zabierali też słuchacze. P P

Niemen wciąż przyciąga tłumy

Na myślenie nigdy za późno...

Mazurskie wspomnienia...

Już wkrótce ruch na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z ul. Puławską stanie się bardziej płynny

FOTO LECH KOWALSKI
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Rzekomy sprzeciw społeczny w sprawie TESCO
Ze zdumieniem przeczytałem artykuł p. Tadeusza Porębskiego pt. ,,Market obok Parku Natolińskie-

go?”. Jako mieszkaniec osiedla Kabaty nie zgadzam się z przepychaną przez autora tezą, że budowa
supermarketu spożywczego na działce przy ulicy Rosoła budzi społeczny sprzeciw. Pomysł ten spo-
tkał się z ogólną aprobatą, a nawet entuzjazmem wśród wielu moich sąsiadów.

Nieprawdą też jest, że wszyscy mieszkańcy Kabat potępili pomysł rozbudowy DH Tesco przy al. KEN
w Warszawie.

Wręcz przeciwnie. Jako mieszkaniec Kabat uważałem i uważam oba pomysły za bardzo korzyst-
ne dla mojego osiedla, gwarantujące dostęp do dużego asortymentu towarów po dobrej cenie sprze-
dawanych w jakościowej infrastrukturze.

Działka, o której tak emocjonalnie pisze pan Porębski, jest pustym zagrodzonym polem – nieużyt-
kiem rolnym, które jeszcze niedawno służyło za największą okoliczną ubikację kabackich psów.
Oprócz trawy pole to było pełne psich odchodów, śmierdziało na całą okolicę i straszyło pustką.

Bzdurą jest pisanie, że działka jest położona obok Parku Natolińskiego, który notabene jest terenem
prywatnym, zagrodzonym, chronionym i należy do Fundacji Europejskiej. Jego istnienie nie ma dla
mieszkańców Kabat nawet walorów estetycznych. Rzekomy ,,park”, z którego nie mamy żadnych ko-
rzyści, znajduje się kilkaset metrów od wymienionej działki i budowa supermarketu w żaden sposób
mu nie zagraża ani pod względem ekologicznym, ani wizerunkowym.

Zdjęcie zamieszczone w Passie pokazuje duży pustostan bez ogrodzenia. Innymi słowy brudne, peł-
ne wybojów, resztek płyt budowlanych i wystających drutów zbrojeniowych pole. Zdjęcie jest wyko-
nane na terenie działki za ogrodzenie przez co wprowadza w błąd, że teren jest ogólnodostępny.

Niezorientowanych zapewniam, że jedynymi śmiałkami korzystającymi z walorów ,,parkowych”
tego pola są amatorzy taniej alpagi spożywanej pod chmurką - innymi słowy najwierniejsi amatorzy
,,ekologicznych walorów kabackiej przyrody”.

Jeszcze jeden aspekt artykułu p. Porębskiego wywołuje silne kontrowersje. Właściciel tej i każdej
innej działki w Polsce ma pełne prawo dysponować nią jako swoją własnością. Tego nie musi mu za-
pewniać ,,jakiś sędzia”, jak pogardliwie pan Porębski nazywa reprezentantów trzeciej władzy w RP,
ale jest to zagwarantowane w Konstytucji RP. W przeciwnym razie znowu bawimy się w chory i nie-
udany eksperyment z ustrojem komunistycznym, gdzie własność była zależna od widzimisię grupki
krzykaczy.

Własność jest święta. A wszelkie naciski prasowe powołujące się na rzekomy sprzeciw społeczny
są w mojej ocenie zwykłą kalumnią. Mam nadzieję, że hipermarket powstanie i jako dziennikarz pra-
sy krajowej wesprę ten pomysł swoim artykułem.

P a w e ł  Ł e p k o w s k i

OOdd aauuttoorraa aarrttyykkuułłuu:: Zbyt dużo w liście p. Łepkowskiego, dziennikarza prasy krajowej, stwierdzeń i
słów „bzdurny”, „oczywista bzdura”, „chory”, „kalumnia”, „grupa krzykaczy” etc., co może świadczyć
o tym, że to on, a nie ja, pisze w sposób emocjonalny. Po wtóre retoryka użyta przez autora dowodzi,
że on nie stara się merytorycznie dyskutować, lecz objawia prawdę absolutną. To znaczy, jego praw-
dę. Twierdzi m.in., że rozbudowa kabackiego Tesco „byłaby bardzo korzystna dla osiedla, gwarantu-
jąca dostęp do dużego asortymentu towarów po dobrej cenie sprzedawanych w jakościowej infrastruk-
turze”. Ciekawe, czy mieszkańcy Kabatów zgadzają się z tak odkrywczą teorią. W 2008 r. protest
przeciwko rozbudowie Tesco przybrał bowiem rozmiary społecznego buntu. Dzięki kilkuset mieszkań-
com osiedla Kabaty stale uczestniczącym w sesjach samorządu dzielnicy Ursynów i m. st. Warszawy uda-
ło się wówczas zdławić w zarodku gigantomanię właścicieli Tesco, którzy usiłowali wybudować pod La-
sem Kabackim obiekt wielkości mniej więcej Galerii Mokotów. Czy to ci ludzie są zdaniem p. Łepkow-
skiego „grupą krzykaczy”?

Sprawa kolejna: ja „nie przepycham żadnej tezy”, jak raczy sugerować autor listu do redakcji. Po pro-
stu zastanawiam się, czy warto wydawać miliony złotych podatników na sporządzanie miejscowych pla-
nów zagospodarowania, skoro szeregowy sędzia sądu administracyjnego może wzruszyć ich zapisy pod-
czas jednego posiedzenia. 

Na koniec o tzw. świętym prawie własności. Jest to potoczne określenie nawiązujące do staropolskich
„Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie” i „Wolnoć Tomku w swoim domku”. Święte prawo własno-
ści odnosi się jednak wyłącznie do ochrony posiadanej rzeczy, a nie sposobu tej rzeczy (tu: nieruchomo-
ści) zagospodarowania. W tym bowiem przypadku górą jest interes społeczny i nawet ustawa zasadni-
cza mówi, że „własność może być ograniczona” (art. 64 Konstytucji RP). Stąd nadane gminom mocą usta-
wy tzw. władztwo planistyczne, którego jednym z zadań jest czuwanie nad zachowaniem ładu przestrzen-
nego w danym rejonie (Ustawa z 27.03.2003 r.). 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Informacja o posiedzeniu 
Komisji Rady Dzielnicy Ursynów 

ws. budowy sklepu LIDL na Kabatach.
W imieniu Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii oraz Komisji Go-

spodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu Rady Dzielnicy Ursynów zapraszamy Państwa na
posiedzenie, które odbędzie się 30 stycznia (czwartek) o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów w sali 136 (I piętro, al. KEN 61). 

Tematem komisji będzie: informacja dotycząca budowy budynku handlowo-usługowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, parkingiem naziemnym oraz urządzeniem reklamowym i
instalacją gazową na terenie części działki nr ew. 3 z obrębu 1-11-17 przy ul. Jana Rosoła w War-
szawie.

Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni: przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Ochrony Środowiska m.st. War-
szawy oraz inwestora. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i
P r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  A r c h i t e k t u r y ,  B u d o w n i c t w a ,  S t r a t e g i i  R o z w o j u  i  E k o l o g i i

A r k a d i u s z  Z w o l i ń s k i
P r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  G o s p o d a r k i ,  I n w e s t y c j i  K o m u n a l n y c h  i  Tr a n s p o r t u

PPoollsskkii KKlluubb WWyyśścciiggóóww KKoonnnnyycchh pprroossttuujjee

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Feliks Klimczak wniósł do Passy o sprostowanie
nieprawdziwej informacji zamieszczonej w felietonie red. Tadeusza Porębskiego „Meteoryt nad
Służewcem”. 

Nieprawdziwe jest stwierdzenie: „...kiedy na tor wszedł syndyk z zamiarem wyprzedaży
dobytku stanowiącego własność zadłużonego po uszy Polskiego Klubu Wyścigów Konnych”.

Prawdą jest, że syndyk wyprzedawał majątek spółki „Służewiec - Tory Wyścigów Konnych w
Warszawie”, a Polski Klub Wyścigów Konnych nie tylko nie był „zadłużony po uszy”, ale wykupił
od tegoż syndyka część majątku, w tym kolekcję dzieł sztuki, meble oraz część sprzętu niezbędnego
do organizacji wyścigów konnych, jak również administrowania terenem. 

Za pomyłkę przepraszamy.
R e d a k c j a
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Jarosław Kaczyński mówi: „przyjdzie czas na rozliczenie tych, którzy
chcą powołania komisji w sprawie Wojskowych Służb Informacyjnych i
są związani z WSI”. Jarosław Kaczyński jest mistrzem logiki formalnej.

Piszę to bez ironii. Wykorzystuje jej reguły dla manipulowania opinią publicz-
ną. I dla zapewnienia sobie bezkarności w nadchodzących czasach. Nie idzie
bowiem o jakiekolwiek rozliczanie. Idzie o groźbę. Są politycy, którzy bez pokrętnego języka in-
synuacji i gróźb nie wyobrażają sobie życia. Bez wątpienia, Kaczyński jest dzisiaj najwybitniej-
szym przedstawicielem tego odchodzącego już w przeszłość stylu. Dawniej był on wprost groź-
ny. Kryła się za takimi słowami śmierć. Dzisiaj ten anachronizm jest przede wszystkim zabaw-
ny. Jego szkodliwość polega na tym, że żeruje on na mrocznych zakamarkach naszego myślenia
o wspólnych sprawach.

Logiczna, w sensie formalnym, wymowa cytowanej wypowiedzi tego zdania jest taka, że za-
powiedź rozliczenia ludzi opowiadających się za powołaniem komisji śledczej dla zbadania spo-
sobu rozwiązania WSI i okoliczności temu towarzyszących, a w szczególności dla zbadania dzia-
łalności Antoniego Macierewicza w tej sprawie – odnosi się jedynie do takich zwolenników po-
wołania tej komisji, którzy jednocześnie byli związani z WSI. Kaczyński mówi oczywiście „są”
a nie „byli”, chociaż WSI nie istnieje, chyba, że jako jakaś tajna organizacja. Kto wie, czy Kaczyń-
ski akurat tego swoją wypowiedzią nie sugeruje. Logika mówi, że zdanie połączone znakiem ko-
niunkcji jest prawdziwe jedynie wtedy, kiedy każdy z jego członów jest prawdziwy. Przeciętny
czytelnik niekoniecznie zwraca uwagę na ten szczegół. I o to Kaczyńskiemu idzie.

Raport Macierewicza jest kłamliwy. Prokuratura explicité to stwierdza. Jego treść wyrządzi-
ła Polsce niewyobrażalne wprost szkody. Ujawniono w nim nazwiska osób współpracujących
poza granicami kraju z polskimi wojskowymi służbami specjalnymi. Każdy, kto ma choćby ele-

mentarna wiedzę o pracy wywiadów i kontr-
wywiadów, wie, że piszę o śmierci. Śmierci
konkretnych osób. Ale też piszę o wiarygodno-
ści Polski. Nie jest wiele takich państw we
współczesnym świecie, które ujawniają toż-
samość agentury. Polska „dzięki” Macierewi-
czowi jest pośród nich. Kto wie, czy współcze-

śnie nie na pozycji lidera. Likwidacja WSI w czasie trwania polskiej misji w Afganistanie nara-
ziła służących tam żołnierzy na śmiertelne niebezpieczeństwo. Dzisiejsze pole walki jak nigdy
wcześniej, specjalne takie jak w Afganistanie, wymaga współpracy żołnierzy z informacja woj-
skową, ze służbą wywiadu wojskowego. Polska, pod rządami PiS i prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego zafundowała sobie likwidację tej służby akurat w czasie, kiedy jej działania były niezbęd-
ne. Nie nazywam już nawet tego. Kto nie rozumie, żadne emocjonalne określenia mu nie po-
mogą zrozumieć.

Dzisiaj idzie o to, by niezrozumiała decyzja polskiej prokuratury została zweryfikowana przez or-
gan przedstawicielski, jakim jest Sejm.

Ale zanim to się stanie, i zanim cokolwiek w tej sprawie się stanie, trzeba głośno i wprost po-
wiedzieć jedną rzecz. Kaczyński, PiS, a nawet spora gromada posłów i senatorów PO i PSL opo-
wiadają, że WSI to formacja zbrodnicza. Albo są głupi tak, że żaden lekarz nie potrafi określić ich
głupoty na znanych sobie skalach, albo świadomie wprowadzają opinię publiczną w błąd. WSI,
prawda, była bez wątpienia zbrodniczą organizacją. Przed 1956 rokiem. Porównywalną, może nie
liczbą zbrodni, co ich okrucieństwem z Urzędem Bezpieczeństwa Państwa (UB). Jak idzie o pra-
wa człowieka, istotną cezurą w historii Polski był 1956 rok. Ten etap naszej historii, który nazy-
wany jest polskim Październikiem. W żadnym wypadku, od tego momentu, nie można służby wy-
wiadu wojskowego traktować jako organizacji zbrodniczej. A już na pewno po 1989 roku. Jeśli ktoś
uważa inaczej, niechaj wskaże zbrodnie popełnione przez tą organizację po 1989 roku. Chociaż
jedną. Jest przeciwnie. WSI ma ogromne zasługi dla bezpieczeństwa współczesnej Polski, niepod-
ległej, wolnej, demokratycznej i suwerennej. Potwierdzili to Amerykanie oficjalnie podkreślając
rolę polskiego wywiadu w wydobyciu agentów CIA z Iraku Saddama Husajna. Pamięć ludzka jest
krótka. Na to liczy Kaczyński.

Polska nie ma problemu z Kaczyńskim. W tej i w innych sprawach. Współczesna Polska ma pro-
blem z tchórzliwymi politykami wszystkich formacji, którzy zakrzyczani przez skrajnie nacjona-
listyczną prawicę boją się dać świadectwo najprostszej i najbardziej oczywistej nawet prawdzie.
Nie tylko Kaczyński jest naszym problemem. Nawet w PRL było więcej odważnych. Przynajm-
niej po 1956 roku.

RESET Andrzej Celiński

Gdzie ci odważni?

„Współczesna Polska ma
problem z tchórzliwymi
politykami wszystkich
formacji”

Początek roku mamy za sobą. To czas, w którym każdy z nas zdobywa nowy ka-
lendarz na bieżący rok. No może trochę przesadziłem. Wiele osób w dzisiejszych
czasach używa wyłącznie tych w telefonach lub innych urządzeniach przeno-
śnych. Pewnie są wśród nas i tacy, którzy kalendarzy nie używają wcale. Czasem
im zazdroszczę... 

Są takie kalendarze, które warto jednak mieć. Na całym świecie powstaje ogromna liczba naj-
różniejszych wydawnictw tego typu, czasem o bardzo wymyślnych i oryginalnych formach. Treść
kalendarzy również może być bardzo różnorodna, pokuszę się nawet o stwierdzenie, że nie ma
w tym względzie żadnych ograniczeń. Jedno, co łączy wszystkie używane przez nas kalendarze,
to podział roku na miesiące, tygodnie i dni.

Pod koniec stycznia b.r., odbędzie się X. Międzynarodowy Konkurs Kalendarzy „VIDICAL”. Prze-
gląd, który po raz pierwszy odbył się w przełomowym dla naszego kraju roku 1989. W roku 2005
zaś, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, konkurs stał się wydarzeniem mię-
dzynarodowym.

W dzisiejszych czasach, kalendarz stał się skuteczną i relatywnie tanią formą reklamy.
Otrzymujemy przedmiot, który dzięki użyteczności i atrakcyjnej formie, może przyciągać
uwagę dużej grupy osób przez cały rok. Wśród stale powstających kalendarzy, nie brak prac
wyjątkowych, takich, obok których nie można przejść obojętnie, takich, które na lata pozosta-
ją w naszej pamięci.

Ale koniec z tym ogólnym wstępem. W naszej rubryce musi być przecież o motoryzacji. W 2014
roku 50. urodziny obchodzi wyjątkowe wydawnictwo motoryzacyjne – sławny kalendarz firmy
Pirelli. Jak pewnie każdy z nas wie, nie jest to zwykły kalendarz, jakich wiele wydawanych jest
przez firmy z branży moto. To legendarny kalendarz, który ukazał się po raz pierwszy w roku 1964.
Początkowo wydawnictwo Pirelli było wyłącznie firmowym kalendarzem brytyjskiej filii włoskiej
firmy. Z biegiem lat, stało się renomowanym wydawnictwem, którego sława po części związana
była z jego wyjątkowością. Nie był on powszechnie dostępny, a przekazywany wyłącznie wybra-
nym osobistościom i klientom firmy Pirelli. 

Strategia przygotowywania kalendarza, od samego początku, opierała się na wszystkim, co naj-
lepsze. Pirelli zawsze wykorzystywała najlepszych dyrektorów artystycznych, najlepszych foto-
grafików, najznamienitsze modelki, najatrakcyjniejsze plany zdjęciowe, najlepszych stylistów, gra-
fików, najlepsze drukarnie oraz najlepsze materiały. Sesje zdjęciowe do kalendarza zawsze orga-
nizowane były w ciekawych miejscach na całym świecie. Wiele razy fotografowie odwiedzali mia-
sta amerykańskie, a także najpiękniejsze, egzotyczne wyspy. Odbyły się też sesje w Afryce i w Chi-
nach. Jednak w kalendarzu Pirelli zawsze najważniejsze były i są piękne kobiety. W sumie na kar-
tach wszystkich kalendarzy wystąpiło ich ponad 200. Wśród nich najpiękniejsze aktorki i model-
ki, w tym dwie Polki.

W roku 2014., 50-lecie obchodzą m.in. Porsche 911, McLaren, Lamborghini oraz właśnie ka-
lendarz Pirelli. Z tej okazji edycja 2014 kalendarza Pirelli jest absolutnie wyjątkowa. W tym ro-
ku nie odbyła się bowiem żadna sesja zdjęciowa z udziałem czołowych modelek. Z okazji 50. uro-
dzin, zdecydowano się wydać nieopublikowany wcześniej kalendarz Pirelli z roku 1986, który
do tej pory był trzymany w tajemnicy w archiwach firmy. Jednym z głównych powodów takiej
decyzji, była chęć wykorzystania szczęśliwego zbiegu okoliczności, że lata 1986 i 2014 dzielą ten
sam układ dni.

Od swojego powstania w roku 1964, słynny „The Cal” firmy Pirelli zawsze był nowatorski i kon-
trowersyjny. I oby tak pozostało...

M O T O W O J
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� MOTO-PASSA � MOTO-PASSA �
O motoryzacji inaczej...

Kalendarz Pirelli

Galeria Ucznia Domu Kul-
tury SMB Imielin przy ul.
Dereniowej 6 zaprasza na
wystawę malarstwa Tere-
sy Lesińskiej. Mieszkanka
Ursynowa, absolwentka
Wydziału Melioracji Wod-
nych SGGW swoją pasję
malowania odkryła w
1983 roku. 

W latach 1984-1987 w pra-
cowni plastycznej Domu Kul-
tury Kadr pod kierunkiem Je-
rzego Wiktora Kwiatkowskie-
go poznawała zasady rysunku
i różne techniki malarskie . Po
kilkunastoletniej przerwie po-
wróciła do malowania, od 2012
roku uczestniczy w zajęciach
w pracowni plastycznej Klubu
A4 SMB Imielin. Szczególne
miejsce w Jej twórczości zaj-
mują kwiaty: od subtelnie ,
wrażeniowo potraktowanych
fiołków alpejskich i maków, po
dostojne mocno podkreślone
kolorem i cieniem róże i irysy.
Na uwagę zasługują nostalgicz-
ne pejzaże, jedne chłodne w
wyrazie i spowite mgłą, drugie
widziane z wnętrza domu
przez okno, z za firanki lub po-
przez witraż. Perfekcyjnie od-
dany kształt architektoniczny
zarówno bryły zewnętrznej bu-
dynku jak i wnętrza świadczy o
doskonałej wyobraźni prze-
strzennej i wyczuciu proporcji.
Kompozycja obrazów jest lo-

giczna i ścisła, kolor wyważony,
faktura lekka, wszystko zmy-
słowe, pełne wrażliwości i sub-
telności. Obrazy mają ogromny
potencjał uczuciowy, bo jak
mówi Pani Teresa, malowanie
jest dla Niej bardzo indywidu-
alnym przeżyciem, zatrzyma-
niem codziennego pędu czasu,
który materializuje się i pozo-

staje jako Jej ślad na ziemi dla
bliskich, dla potomnych. Wy-
stawę zorganizowano przy
wsparciu finansowym Wydzia-
łu Kultury Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy. Wystawa
czynna do 6 lutego od ponie-
działku do piątku w godzinach
14.00-20.00. Wstęp wolny.

T P

Wystawa malarska w Galerii Ucznia SMB Imielin

Nostalgie pasjonatki
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Od dłuższego czasu już piszę o miernocie zwanej Facebookiem, o ulubio-
nym przez ministra Sikorskiego Twitterze i podobnych serwisach spo-
łecznościowych, nie wnoszących nic do działań rządu, administracji

państwowej i innych organów finansowanych z publicznych pieniędzy.
Podkreślam, że nie interesuje mnie czy obywatel Donald Tusk założy sobie

konto na Facebooku i ile będzie miał „lajków”, ani to ile „tweetów” dziennie wyprodukuje pan Ra-
dek Sikorski. Nie interesuje, dopóki są osobami prywatnymi. Zgłaszam natomiast po raz kolejny ka-
tegoryczny sprzeciw wobec używania tego typu portali do prezentowania oficjalnego stanowiska
urzędów państwowych i funkcjonariuszy państwa polskiego.

Na poparcie swojej tezy powołam się na wywiad z Piotrem Waglowskim (VaGlą), który, moim zda-
niem, jest jednym z największych autorytetów w dziedzinie „prawa internetowego”. W numerze
11/2013 miesięcznika „Press” (www.press.pl) można było przeczytać wywiad z VaGlą, w którym
pojawiają się tezy, rozwinięte w artykule „Można mnie kupić, czyli okładka Press” na jego stronie
www.vagla.pl. Jedna z nich mówi o tym, że administracja państwowa nie ma prawnego umocowa-
nia do tworzenia kont w serwisach społecznościowych. „Wszystkie serwisy, które nie mieszczą się
w krytycznej infrastrukturze państwa, nie powinny mieć racji bytu. Donald Tusk i Radosław Sikor-
ski mogą sobie być na Twitterze, ale jako osoby prywatne, nie jako prezes Rady Ministrów i mini-
ster spraw zagranicznych”.

Premier Tusk wraz z ministrem Sikorskim chyba zapomnieli, że rząd jest do zarządzania pań-
stwem zgodnie z wolą suwerena (obywateli polskich), a nie od rządzenia społeczeństwem według
widzimisię pana ministra, czy nawet premiera. Urzędnik państwowy ma wykonywać to, co mu zo-

stało nakazane, na
przykład ustawą, a nie
uprawiać politykę za-
graniczną w 140 zna-
kach (Twitter). „Za-
skakujące jest, że
urzędnik państwowy

poświęca czas na to, żeby zasilić informacyjnie pewien model przedsiębiorstwa. Ponadto organy
władzy publicznej powinny wszystkich obywateli traktować równo – to może zapewnić publiko-
wanie w serwisach, do których wszyscy mają równy dostęp, a więc w BIP”. Ludziom mniej obe-
znanym z Internetem wyjaśniam, że „pewien model przedsiębiorstwa”, to na przykład Facebook
– zupełnie niezależny od polskiego państwa prawa, zaś BIP to Biuletyn Informacji Publicznej – wi-
tryna, do której dostęp ma każdy, i która jest platformą dla umieszczania na niej informacji o dzia-
łaniach administracji.

Internauci mimo ostrzeżeń, mimo powtarzanych w mediach przestróg nie zwracają uwagi na
ochronę swojej prywatności i nadal beztrosko podają swoje dane byle jakim witrynom, wpisują swo-
je nazwiska i adresy w formularze, pojawiające się na stronach o podejrzanej reputacji. Przecież na-
wet najbardziej tępy biznesmen nie poda spotkanej na ulicy osobie numeru karty kredytowej,
choćby ta wyglądała ona i mówiła jak sama królowa angielska. Nikt nie zaprosi dopiero co pozna-
nego człowieka do domu na wystawny rodzinny obiad, nawet jeśli ten ma maniery lorda lub figu-
rę Miss Świata. Numeru telefonu też każdemu nie podajemy, prawda? Cóż trudnego jest w zrozu-
mieniu, że wpisanie prywatnego adresu e-mail może wiązać się z kłopotami, dlaczego bez chwili
zastanowienia wpisujemy w formularzu prezentowanym w nieznanej witrynie numer PESEL lub
NIP? Czy nasz adres lub data urodzenia wpisane przy rejestracji na Facebooku są mniej widoczne
niż graffiti na murze Wyścigów Konnych?

Przykłady działania amerykańskiej NSA (National Security Agency – Narodowa Agencja Bezpie-
czeństwa) ukazane w dokumentach wykradzionych przez Edwarda Snowdena, a opublikowane w
mediach, powinny skutecznie zniechęcić ludzi do korzystania z portali społecznościowych w zakre-
sie większym niż to niezbędne. Nadejdzie, oczywiście czas, kiedy odczujemy skutki nieprzemyśla-
nych działań na Facebooku, Twitterze, LinkedInie, Instagramie, Youtube, Gmailu, w Google Maps
i w wielu, wielu innych serwisach. Dla wielu obecnych użytkowników będzie już za późno, gdyż peł-
ną kontrolę nad naszymi fotkami z wakacji, treścią maili, zawartością „tweetów”, historią przeglą-
danych stron, ściąganych plików, naszych adresów IP mają właściciele amerykańskich firm, dostęp-
nych dla amerykańskich tajnych służb. My do tych informacji wglądu nie mamy.

Vagla co prawda wylewa w wywiadzie kubełek zimnej wody na odurzone i uśpione „lajkami” i
„tweetami” łby. Obawiam się jednak, że stale zwiększający się prymitywizm systematycznie ogłu-
pianego społeczeństwa zwycięży. Obywatele! Obudźcie się póki czas, bo za chwilę wszyscy obudzi-
my się z ręką w nocniku!

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Łby uśpione „lajkami”

„Odczujemy skutki nieprzemyślanych
działań na Facebooku, Twitterze, 
LinkedInie, Instagramie, Youtube,
Gmailu, w Google Maps”

Nie udała się kolejna, podjęta we wtorek próba odwołania prezesa Pol-
skiego Klubu Wyścigów Konnych Feliksa Klimczaka. Tego rodzaju
kompetencje ma 25-osobowa Rada PKWK, która w kwestii odwołania

Klimczaka jest podzielona. Tym razem na przeszkodzie stanęły względy for-
malne. Na wniosek Stefana Czerwińskiego, popierającego dotychczas prezesa,
głosowanie przesunięto na początek lutego. Przesunięto termin, a nie zrezygnowano z tego punk-
tu obrad, co może oznaczać, że liczba zwolenników dotychczasowego szefa polskiego Jockey
Clubu systematycznie maleje. 

Klimczak ma dużą wiedzę o wyścigach konnych, ale nie jest to człowiek na dzisiejsze czasy, kie-
dy ta widowiskowa dyscyplina potrzebuje potężnego rozwojowego kopa. Hasłem dla Jockey Clu-
bu powinno być słynne powiedzenie pana Nikodema Dyzmy: Umiejętność kierowania, to umiejęt-
ność podejmowania szybkich decyzji – no! Prezes niestety nie posiadł takiej umiejętności. Rządy Klim-
czaka to okres marazmu i niezbyt owocnej współpracy z Totalizatorem Sportowym, dzierżawcą słu-
żewieckiego hipodromu, organizatorem gonitw, a tym samym dostarczycielem pieniędzy na nagro-
dy oraz organizację mityngów. 

Charakterystykę prezesa Klimczaka najlepiej oddają wykonywane przez niego ostatnio ruchy zwią-
zane z zatwierdzeniem przez ministrów skarbu i rolnictwa aneksu, który gwarantuje większą pu-
lę nagród w sezonie wyścigowym 2014. Wpierw podpisany w ubiegłym roku przez Klimczaka
aneks do umowy dzierżawy, gwarantujący zwiększenie puli nagród, był przez niego akceptowany.
Wymagał jednak zatwierdzenia przez dwa resorty. W grudniu ubiegłego roku okazało się, że pre-
zes PKWK wystosował do ministra pismo, w którym, tu cytat: „wnosi o pozostawienie złożonego
wniosku dotyczącego zawarcia aneksu umowy 30-letniej między Totalizatorem Sportowym a
PKWK bez rozpoznania…”. O co panu prezesowi chodziło? Nie chce pieniędzy od TS? Bóg raczy
wiedzieć, co poeta miał na myśli, tym bardziej że przyciśnięty do muru na ostatnim posiedzeniu Ra-

dy PKWK deklarował, iż jest absolutnie
za zatwierdzeniem przez ministra aneksu!

Nie lubię dzielić skóry na niedźwiedziu,
ale wszelkie znaki na niebie i ziemi wska-
zują, że dni Feliksa Klimczaka na fotelu
prezesa PKWK są policzone. W tym mo-
mencie otwiera się przed dziennikarzem

furtka do spekulacji, co może wydarzyć się „po”. Kto obejmie prezesowski gabinet przy Puławskiej
266? Ktokolwiek nim będzie musi mieć poparcie wiceministra rolnictwa Tadeusza Nalewajka. Bez
tego ani rusz. Kandydata zapewne wystawi elitarny Turf Club, którego członkami jest kilkoro bar-
dzo rozsądnych ludzi. Młody Michał Romanowski ma predyspozycje na prezesa, jest stonowany, wy-
ważony i w odróżnieniu od poprzednika biegle posługuje się językami obcymi. Jeszcze lepsze no-
towania miałby chyba Jerzy Engel, hodowca koni wyścigowych, pasjonat tej dyscypliny sportu, by-
ły selekcjoner narodowej drużyny piłki nożnej, postać medialna i powszechnie znana. Mówiło się
też o kandydaturze Włodzimierza Bąkowskiego, obecnego dyrektora O/Służewiec - Wyścigi Kon-
ne TS, ale centrala spółki  dementuje te pogłoski.

Obojętnie kto zluzuje Feliksa Klimczaka bardzo prawdopodobne jest, że szybko nastąpią zmia-
ny personalne w administracji PKWK, czemu w ogóle bym się nie sprzeciwiał. Pracuje tam bowiem
kilka osób, które wyraźnie nie nadążają za zachodzącymi na torze w szybkim tempie zmianami. To
przedstawiciele minionej epoki, chyba niereformowalni. Głęboka wiedza fachowa przemawia je-
dynie za Krystyną Karaszewską – redaktorką bardzo ważnych w hodowli koni wyścigowych ksiąg
stadnych oraz Krzysztofem Wolskim – handikaperem.  Poczta pantoflowa donosi, że apetyt na klu-
czowe stanowisko  kierownika wydziału spraw hodowlanych i wyścigowych ma Jakub Kasprzak z
Komisji Technicznej, ale nie zdołałem oficjalnie potwierdzić tej informacji. Byłaby to niezła kandy-
datura, bowiem Kasprzak to ponoć człowiek zdolny, obyty w świecie i uchodzący za rozsądnego. 

Moim zdaniem, i nie tylko, PKWK wymaga gruntownego przewietrzenia. Jest to niezbędne, bo pol-
ski Jockey Club, w odróżnieniu od zagranicznych, nie jest niestety organizacją cieszącą się prestiżem.
Mam nadzieję, że dokona się to stosunkowo szybko. Na koniec kilka wyścigowych newsów. Są już
założenia do planu gonitw na 2014 r. Pula nagród z zatwierdzonym przez ministra aneksem miała-
by[RTF bookmark start: _GoBack][RTF bookmark end: _GoBack] wynieść 8,1 mln zł, bez aneksu 6,7
mln zł. Dni wyścigowych z aneksem – 54, bez aneksu – 45. Liczba gonitw z aneksem – 444, bez anek-
su – 360. Gonitw dla folblutów z aneksem – 224, bez aneksu – 185. Gonitw dla arabów z aneksem
– 190, bez aneksu – 149. Premie transportowe z aneksem – 135 tys. zł, bez aneksu – 0. Jak widać, za-
twierdzenie przez ministrów aneksu do umowy  jest dla wyścigów sprawą najwyższej wagi. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Gruntowne wietrzenie PKWK w lutym?

„Rządy Klimczaka to okres 
marazmu i niezbyt owocnej
współpracy z Totalizatorem 
Sportowym”

Piórem Derkacza

Jacek Wszoła
nnaajjwwyybbiittnniieejjsszzyy ppoollsskkii sskkoocczzeekk wwzzwwyyżż

Skok to prosta czynność polegająca na odbiciu się z pewnego punktu, by wylądować w zu-
pełnie innym miejscu. Mamy więc skoki w dal, wzwyż i do wody. Dokładając sobie różnego ro-
dzaju sprzęt, skaczemy na nartach, ze spadochronem lub wykonujemy skok o tyczce. Istnieje
też tradycyjny skok w bok. Skok ten jest jednak bardzo ryzykowny. Bywa, że skaczący w bok nie
może wrócić w miejsce, z którego na chwilę wyskoczył. Zdarza się jednak powrót „syna mar-
notrawnego”, często w samej koszulce i krótkich spodenkach (czasami tylko w skarpetkach).

Wtedy wygląda tak samo, jak prawdziwy zawodnik w skoku w dal, a nawet wzwyż. 
J e r z y  D e r k a c z  

W kancelarii u premiera
Zaskoczenie: przyszła zima.

Transport zamarł, mróz doskwiera.
Sorry, taki mamy klimat.

Poległ rząd w nierównej walce,
Lecz najbardziej ten się zżyma,
Kto nie kiwnął nawet palcem.

Sorry, taki mamy klimat.

Leń, obibok, to nie frajer,
Żadnej pracy się nie ima,

Ale żąda. I dostaje!
Sorry, taki mamy klimat.

Pił na umór. Trzeźwość w cenie.
Ledwo się na nogach trzyma,
Ale jedzie! Z przyzwoleniem.

Sorry, taki mamy klimat.

Menda zacnych miesza z błotem,
Zamiast święta jest zadyma.
Cham uchodzi za patriotę.
Sorry, taki mamy klimat.

Jak nie urok, ptasia grypa.
Kto następny nas wydyma?

Co wybory to niewypał.
Sorry, taki mamy klimat.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)).. 
TTeerraazz ttaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu..

Sorry, taki mamy klimat
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AZS Politechnika Warszawska przegrała
pierwszy w sezonie 2013/2014 PlusLigi
mecz w Arenie Ursynów. W szesnastej ko-
lejce rozgrywek Inżynierowie ulegli ry-
walowi zza miedzy – Cerrad Czarnym
Radom 1-3

Wlistopadzie beniaminek z Radomia po-
trzebował niewiele ponad godzinę,
żeby we własnej hali zbić akademi-

ków z Warszawy 3:0. W ostatnim czasie jednak In-
żynierowie znacznie poprawili swoją grę i pre-
zentują się już znacznie lepiej. – Czas na rewanż!
– wszyscy zapowiadali zgodnie. Przed własną pu-
blicznością Inżynierowie zawsze spisywali się zde-
cydowanie lepiej, więc uchodzili nawet za mini-
malnych faworytów.

Pierwszą część sezonu Czarni zakończyli na
piątym miejscu z bilansem 7-4, wygrywając
sensacyjnie z PGE Skrą Bełchatów i Jastrzęb-

skim Węglem. Budowana od podstaw drużyna Po-
litechniki w tabeli była gorsza o dwie pozycje (bilans
4-7). Ale ostatnio Czarni dwa mecze przegrali, a
Politechnika dwa wygrała – jeśli w piątek warszawia-
cy pokonaliby swoich rywali, to co najmniej zrów-
naliby się w tabeli z radomianami. W tym sezonie Po-
litechnika jest niepokonana w Arenie Ursynów, w
czterech meczach warszawianie oddali przeciwni-
kom zaledwie dwa sety. W przypadku zwycięstwa
gospodarze byliby blisko zapewnienia sobie udzia-
łu w fazie play-off, w której zagra osiem najlepszych
drużyn w sezonie zasadniczym.

– Czuję się bardzo podekscytowany – mówił
jeszcze przed meczem trener Inżynierów, Jakub
Bednaruk. – Choć mecz z Indykpolem AZS Olsz-
tyn był dla nas bardzo ważny, więcej emocji do-
starczą z pewnością „Gran Derbi” – uśmiechnął
się. Szkoleniowiec związany jest z Radomiem. –
Radom to moje miasto, ale zrobię wszystko, że-
by w najbliższym meczu to AZS Politechnika
Warszawska była górą.

Ten mecz był szczególny dla obu szkole-
niowców. Bednaruk z Pryglem poznali
się wiele lat temu, jeszcze w czasach

juniorskich. Wtedy częściej wygrywał ten pierw-
szy, którego BBTS Bielsko-Biała często rywalizo-
wał z Czarnymi Prygla. W jednym zespole spo-
tkali się w końcówce lat 90. w Legii. Później
wspólnie grali w Radomiu, Bełchatowie. Kilka lat
później w Politechnice Bednaruk był już asy-
stentem Radosława Panasa, Prygiel zbliżał się do
końca kariery.

Arena Ursynów była w piątek wypełniona
dosłownie do ostatniego miejsca – 1,5 ty-
siąca kibiców, w tym ponad 200-osobo-

wa, żywiołowo dopingująca grupa fanów Czar-
nych, stworzyło niesamowitą atmosferę. Ale w ha-
li, w której siatkarze Politechniki w czterech po-
przednich meczach tego sezonu oddali przeciw-
nikom zaledwie dwa sety, wygrali jednak goście.
Czarni wygrali z Politechniką za trzy punkty i z bi-
lansem 8-6 mogą być już niemal pewni gry w
fayie play-off, natomiast Inżynierowie nadal mu-
szą bardzo uważać, a na plecach niemal czują
już oddech grupy pościgowej. MVP spotkania zo-
stał wybrany Bartłomiej Bołądź, co nie wzbudzi-
ło specjalnych kontrowersji.

Ao punkty w najbliższym czasie wcale nie
będzie łatwo, bo w kolejnych meczach
warszawianie zagrają z drużynami ze

ścisłej czołówki. 26 stycznia na Torwarze prze-
ciwnikiem Politechniki będzie mistrz Polski As-
seco Resovia, a później Politechnika zmierzy się z
Zaksą Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskim Węglem.
Do meczu z Asseco Resovią Rzeszów pozostało już
zaledwie kilka dni, ale w sprzedaży wciąż są jesz-
cze bilety.

– Do chwili obecnej sprzedaliśmy 2500 wej-
ściówek. Do zajęcia pozostało więc jeszcze 2000
miejsc – powiedział Marcin Bańcerowski, wicepre-
zes AZS Politechniki Warszawskiej. – Zaintereso-
wanie jest spore. Liczę, że hala Torwaru wypełni
się po brzegi. My też mamy taką nadzieję, bo nic
tak nie pomaga w trudnych momentach, jak do-
ping wiernych kibiców.

L u K
F o t o  To m a s z  A d a m a s z e k / w w w . a z s p w . c o m

Taka impreza w Polsce
jest tylko raz w roku. Jubi-
leuszowy 25. Warszawski
Triathlon Zimowy wzbu-
dził olbrzymie zaintereso-
wanie. Na Stegnach wy-
startowała rekordowa
liczba ponad 350 osób,
200 indywidualnie oraz
aż 60 drużyn. 

Rywalizacja rozegrała się
najpierw w biegu terenowym
(4 km), a potem w jeździe na
łyżwach (2 km) i na rowerze
(12 km). Zawody dla prawdzi-
wych twardzieli wygrali spe-
cjaliści od MTB - Bartosz Ba-
nach i Paula Gorycka oraz dru-

żyna Legion Serwis w składzie
z Aleksandrą Goss, zdobywczy-
nią Pucharu Świata w marato-
nie na rolkach. 

- To była impreza godna jubi-
leuszu – podkreślił współorga-
nizator Warszawskiego Triath-
lonu Zimowego, Grzegorz Wajs,
organizator Poland Bike Mara-
thon. – Na starcie pojawiło się

niemal dwukrotnie więcej za-
wodników niż przed rokiem.
Wszyscy wykazali się niezwykłą
ambicją i sportowym charakte-
rem, bo triathlon zimowy to coś
więcej niż zwykła impreza.

Faworyci nie zawiedli. Najlep-
szy na Stegnach okazał się zwy-

cięzca sprzed dwóch lat Bartosz
Banach (Hotel Cztery Brzozy Te-
am Gdańsk). Jeden z najlep-
szych polskich kolarzy górskich
wyprzedził na mecie Piotra Kie-
blesza (Klub Kolarski Żoliber
Warszawa) i Marka Strama (Ge-
rappa Team).

- Uwielbiam takie wyzwania,
jak Warszawski Triathlon Zimo-
wy – powiedział Bartosz Banach.
- W zimie nie zawsze można jeź-
dzić na rowerze, więc biegam, a
od czasu do czasu, głownie
przed startem w triathlonie zi-
mowym, zakładam łyżwy. Im-
preza na Stegnach była perfek-
cyjnie zorganizowana. Za rok
wrócę tu na pewno. 

W rywalizacji kobiet nie mia-
ła sobie równych Paula Goryc-
ka (4F Racing Team). Medalist-
ka mistrzostw świata i Europy
w kolarstwie górskim lepszego
debiutu w Warszawskim Triath-
lonie Zimowym nie mogła sobie
wymarzyć. 

- Pierwszy raz wystartowałam
w triathlonie zimowym i bardzo
mi się podobało – mówiła Paula
Gorycka. – Ta impreza ma swój
niepowtarzalny klimat, świetną
atmosferę i doskonałą organiza-
cję. Start na Stegnach był dla
mnie znakomitym urozmaice-
niem treningu w przygotowa-
niach do nowego sezonu.

Podopieczna trenera Andrze-
ja Piątka wygrała z dużą prze-
wagą nad rywalkami. Druga by-
ła młodziutka, zaledwie 15-let-
nia Aleksandra Klimczak (WKK
Warszawa), a trzecia Krystyna
Żyżyńska (Mybike).

Pasjonująca okazała się rywa-
lizacja drużynowa. W stawce 60
zespołów triumfował Legion Ser-
wis Warszawa (Artur Sielski,
Aleksandra Goss i Piotr Skarżyń-
ski). Na drugim miejscu uplaso-
wał się Hotel Cztery Brzozy Te-
am Gdańsk (Mateusz Zdano-
wicz, Piotr Andrzejewski, Bar-
tosz Banach), a na trzecim Klub
Kolarski Żoliber Warszawa (Pa-
weł Czarnecki, Piotr Kieblesz,
Maciej Gromadka).

25. Warszawski Triathlon Zi-
mowy został zorganizowany
przez Warszawski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji oraz Poland Bike
przy współpracy z Fundacją
Sport i Urzędem Dzielnicy Mo-
kotów m.st. Warszawy.
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Trzy ciężkie mecze czekają Inżynierów na TorwarzeNajlepsi Banach, Gorycka i Legion Serwis

Porażka Politechniki w ArenieTriathlon z rekordem

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku
W poniedziałek, 20 stycznia, rozpoczęły się zapisy do XIV edycji Turnieju „Z Podwórka na Sta-

dion o Puchar Tymbarku”. Od tego roku turniej będzie obejmował kategorie wiekowe U-10 oraz
U-12, a najlepsze drużyny z każdego województwa zagrają w finale ogólnopolskim rozgrywanym
na Stadionie Narodowym. Zwycięzcy wyjadą na mecz Niemcy – Polska.

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” organizowany dotychczas dla dzieci do
lat 10, był największą piłkarską imprezą w tej kategorii wiekowej w Europie. Do ostatniej XIII edy-
cji zgłoszonych zostało 185 tys. dziewcząt i chłopców. Co drugi dziesięciolatek w Polsce dostał
szansę rywalizacji o Puchar Tymbarku. Organizator, którym jest Polski Związek Piłki Nożnej, po
sukcesie zawodów w wydaniu U-10, podjął decyzję o otwarciu rozgrywek na dodatkowe grupy
wiekowe. W tegorocznej XIV edycji rywalizacja o mistrzowski tytuł toczyć się będzie w katego-
riach U-10 i U-12, a od 2015 r. Turniej docelowo będzie obejmować trzy kategorie wiekowe: 
U-8, U-10 i U-12. 

Otwarcie Turnieju na nowe grupy wiekowe ma na celu zachęcenie do uprawiania sportu jak naj-
większej grupy dzieci w wieku szkolnym oraz realizację założeń „Unifikacji organizacji szkolenia
i systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce”, opracowanej przez PZPN.

– Tegoroczny Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” będzie wspaniałym snem dla
wszystkich dzieci w wieku od 10 do 12 lat, które zgłoszą się do rozgrywek – powiedział Zbigniew
Boniek, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sponsorem głównym Turnieju we wszystkich
dwóch kategoriach wiekowych została firma Tymbark. 

Kolejną nowością w XIV edycji będzie ekskluzywne miejsce rozgrywania finału ogólnopolskie-
go, dostępne na co dzień tylko dla najlepszych polskich piłkarzy. Wielki Finał XIV edycji Turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” zostanie rozegrany w maju na Stadionie Narodowym,
w Warszawie. 

Zapisy do XIV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” potrwają od 20 stycz-
nia do 21 lutego. Drużyny można zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umiesz-
czonego na oficjalnej stronie Turnieju – www.zpodworkanastadion.pl. Rozgrywki przeznaczone
są dla szkół podstawowych oraz Uczniowskich Klubów Sportowych. Zespoły mogą być zgłaszane
przez nauczycieli i trenerów. 

Za zgłoszenie każdej drużyny, która weźmie udział w Turnieju, trenerzy otrzymają nagrody w
postaci profesjonalnych koszulek sportowych NIKE. Każdy zespół może liczyć od 7 do maksymal-
nie 12 zawodników. 

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach:
wwwwww..zzppooddwwoorrkkaannaassttaaddiioonn..ppll oorraazz wwwwww..ppzzppnn..ppll
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KREDYTY trudne i prywatne,
668-308-435

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD - dojazd

609-155-327

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

OKAZJA !  2 pokoje 42,20 m2,
Bielany, sprzedam, 602-240-838

URSYNÓW, 3 pokoje 60 m2

zamienię na pokój z kuchnią, 
727-322-633

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI - sp, gimnazjum,
liceum, pomoc w nauce, 
606-873-165

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
KOMPUTER od podstaw, 

698-166-368
AA MATEMATYKA, 

606-197-553
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA - nauczycielka,
604-399-221

NIEMIECKI, 607-204-097
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01
ROSYJSKI, 602-86-74-13

EMERYTKA z doświadczeniem
zaopiekujesię dzieckiem, 
513-100-548

PRZYJMĘ panią do 45 lat do
pracy w sklepie z odzieżą
używaną. Spotkanie rekrutacyjne
w dn. 23.01 (czwartek) 
w godz. 15-17, 
ul. Surowieckiego 4

SPÓŁDZIELNIA na Kabatach
poszukuje osoby 

lub firmy sprzątającej, 
696-28-36-16

SPRZĄTANIE mieszkań,
domów, mycie okien, zakupy, 
660-858-287

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem,
osobą starszą, pomogę w domu,
606-873-165

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

ANTENY, 603-375-875

ANTENY
tel 509610850.com

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756-57-63,
502-093-588

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 696-500-201
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501-624-562

DOMOFONY, 603-375-875
DRZWI piwniczne, ślusarstwo,

505-639-443
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GLAZURA, gładź, malowanie,

inne, 502-029-391
GŁADŹ bezpyłowo, panele,

malowanie, płyty k/g, płytki,
cyklinowanie, ocieplenia, 
885-397-821

HYDRAULIKA, remonty, 602-
651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, ul. Na Uboczu 3,

tel. 22 894-46-67, 
602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

LUSTRA w domu klienta 
602-27-17-18

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259

MALOWANIE, gładź, tapeta,
780-578-251

MALOWANIE, szpachlowanie,
referencje, 722-920-650

MEBLE na wymiar, naprawy,
przeróbki, 504-824-568, 
22 773-15-13

NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65
501-156-079

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 22 644-52-59,
501-122-888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

ODŚNIEŻANIE posesji, osiedli i
dachów, 511-126-841

POGOTOWIE komputerowe,
504-506-686

PRANIE dywanów, wykładzin,
tapicerek u klienta, 693-778-112

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

ROLETY, 602-27-17-18
ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,

VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

SZKLARSKIE, 
ul. Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644-65-07, 
502-101-202

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 
601-36-22-82

TAPICERSTWO 22 618-18-26,
22 842-94-02

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

USŁUGI stolarskie, 505-935-627

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

WSZYSTKIE prace remontowo-
wykończeniowe za umiarkowaną
cenę, 692-352-356

ŻALUZJE, roletki, plisy,
verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, 
www.zalvert.pl

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37, 
22 671-15-79

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
22 757-20-19

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

MASAŻYSTA z dojazdem, 
667-883-369
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Co i kto
Ursynów

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

6 0 3  1 9  7 8
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 5  9 9
Straż Pożarna 9 9 8

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

5 6  5 1  4 0 0
5 6  5 1  4 0 2

Urząd Skarbowy 8 4 8  6 1  5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

8 4 4  0 4  4 6
Policja 6 0 3  1 1  8 8
Straż Miejska 9 8 6 ,  6 4 9  4 0  9 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  8 4 4  0 0  7 1

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. SStt.. KKoossttkkii PPoottoocckkiieeggoo 1111

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

6 4 8  2 2  2 6
Policja 8 4 2  3 2  6 1
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 0
Straż Pożarna 5 9 6  7 1  4 0

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

7 5 6  4 8  1 0 ,  7 5 4  4 1  7 1
Policja 9 9 7 ,  7 5 6  4 2  1 7
Straż Miejska 7 5 7  6 5  4 9
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 0  1 8  1 9
Pogotowie 
Ratunkowe 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

ZimoZimo ww e łamigłóe łamigłó wkiwki
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje JJooaannnnaa KKooppaańńsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

NNiieeddzziieellaa,, 2266 ssttyycczznniiaa,, 1199..0000::
„Tramwajarze” – spektakl szkol-
ny na podstawie sztuki Tennes-
see Williamsa „Tramwaj zwany
pożądaniem”. Reżyseria: Helena
Urbańska. Wstęp wolny.

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 2277 ssttyycczznniiaa,,
1199..0000:: koncert z cyklu „Marek
Majewski i jego goście”. Wyk.
Tadeusz Woźniak z rodziną, Ma-
rek Majewski. Bezpłatne karty
wstępu wydaje kasa Domu Sztu-
ki od czwartku, 23 stycznia, od
godz. 17.00.*

W Galerii Domu Sztuki jest
czynna wystawa grafiki Andrze-
ja Popiela. Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii:

Klubu Seniora (ul. Pięciolinii
10, tel. 22 643 02 10)

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 643 12 82)

*Sfinansowano ze środków Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177
wwwwww..ssttookklloossyy..aarrtt..ppll

W Galerii U trwa wystawa
„Malowanie na jedwabiu”. Pra-
ce prezentowane na wystawie
są efektem działań warsztato-
wych prowadzonych przez fun-
dację „Alternatywy”.

2266..0011.. gg.. 1188 –– Koncert kolęd
chóru Ars Chori pt. „Gaudete”.
Wstęp wolny po uprzedniej re-
zerwacji. W programie koncer-
tu: kolędy polskie, francuskie,
ukraińskie i inne.

2266..0011.. gg.. 2200 – Spektakl Teatru
Wolandejskiego „Zwyciężaj”.
Rezerwacje biletów na wolan-
dejski.pl.

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811
wwwwww..nnookk..aarrtt..ppll

2266..0011..,, ggooddzz.. 1122..0000 - Koncert
z cyklu Bliżej klasyki dla dzieci
„Piesek Marty i jego śmieszne
żarty”. W karnawale - o muzyce
tanecznej i filmowej. Trąbka.
Wstęp wolny.

3300..0011..,, ggooddzz.. 1199..3300 - Koncert
z cyklu Jazz w NOK. Ewa Uryga
- ballady jazzowe. Obowiązują
wejściówki - wydawane będą od
27.01 od godz. 18.00

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200
wwwwww..uurrssyynnootteekkaa..ppll

2233..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
kresowe z p. Zofią Wacek-Iwani-
cką pt.: „Cały mój Lwów”. Początek
o godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011..
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

SSpprroossttoowwaanniiee
Przepraszamy Czytelników i Lecha Króli-

kowskiego, autora artykułu „Tak czy siak, wy-
zwolono Warszawę”, opublikowanego w nu-
merze 2 (691) w dniu 16 stycznia 2014 roku,
za umieszczenie niewłaściwego podpisu na
jednym ze zdjęć. Zamiast „Pomnik poświe-
cony Rosjanom, poległym przy zdobywaniu
Warszawy 6 i 7 września 1831 r.” powinno być
„Cmentarz-mauzoleum przy ul. Żwirki i Wi-
gury”.

R e d a k c j a

RRookkssaannaa VViikkaalluukk ww ““AAbbssuurrddzziiee”” 
W piątek 31 stycznia o godz. 20.00 na scenie

restauracji Absurd przy Puławskiej 228 wystą-
pi z koncertem “JA-PRZEZ- JA” wspaniała ukra-
ińska artystka Roksana Vikaluk, mieszkająca i
tworząca w Polsce. Roksana śpiewa i akompa-
niuje sobie na fortepianie, instrumentach elek-
tronicznych i bębnie, sama też komponuje. Naj-
więcej czerpie ze słowiańskiego folkloru oraz
folkloru bliskowschodniego, pozostając też pod
wyraźnym wpływem jazzu i muzyki elektro-
nicznej. 

HHaassłłoo XXIIVV DDnniiaa PPaappiieesskkiieeggoo
ŚŚwwiięęttyymmii bbąąddźźcciiee

Gdy 12 października będzie celebrowany XIV Dzień Papieski, jego obchodom przyświecać ma
obrane przez Konferencję Episkopatu Polski hasło: “Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie”. Temu hasłu
trudno się dziwić wobec planowanej na ten rok kanonizacji śp. papieża-Polaka. 

Sam Jan Pawel II zdefiniował pojęcie świętości następująco: “Świętość stanowi kres drogi nawró-
cenia, ponieważ nie jest ono celem samym w sobie, ale jest raczej pielgrzymowaniem do Boga, któ-
ry jest święty. Być świętym znaczy naśladować Boga i sławić jego imię w dziełach, których doko-
nujemy w naszym życiu”. 

Zgodnie z tradycją obchody Dnia Papieskiego przypadają zawsze w niedzielę poprzedzającą rocz-
nicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 

Rok temu Dzień Papieski obchodzono pod hasłem: “Jan Paweł II - papież dialogu”. Od strony or-
ganizacyjnej obchody przygotowuje Fundacja “Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którą w tym roku
wspomaga Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło. W 2013 armia 100 tysięcy wolontariuszy zebra-
ła ponad 7 milionów złotych na pomoc dla 2500 utalentowanych młodych ludzi, których określa
się mianem “żywego pomnika Jana Pawła II”. m p  

Planowane remonty dróg na Ursynowie
Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przygotował listę priorytetowych dróg, na których

zostaną w 2014 roku remonty bieżące. 
W budżecie dzielnicy na 2014 r. na bieżące remonty dróg zostało zarezerwowane 7,3 mln zł.

Zarząd wskazał jako priorytetowe następujące ulice:

ZZiieelloonnyy UUrrssyynnóóww

11.. Jagielska (od ul. Indyczej do szkoły)
22.. Kajakowa
33.. Ludwinowska od ul. Farbiarskiej na zachód
44.. Taneczna od ul. Magury na południe
55.. Poloneza
66.. Hołubcowa od nr 24 na południe
77.. Sięgacz od ul. Bogatki

WWyyssookkii UUrrssyynnóóww

11.. Mielczarskiego
22.. Ekologiczna
33.. Melodyjna
44.. Dembego 12 od Relaksowej
55.. Surowieckiego (od świateł do skrzyżowania z ul. Romera + rondo + chodniki)
66.. Osiedle Moczydło
77.. Jeżewskiego strona południowa
88.. Jeżewskiego
99.. Kopcińskiego (remont chodnika)
1100.. Kabacka
1111.. Zaruby
1122.. Nowoursynowska
1133.. Herbsta – Romera
1144.. Al. KEN a południowo-wschodnia strona wyjścia z metra Imielin
1155.. Remonty cząstkowe - Zielony i Wysoki Ursynów
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